Golf Club Ypsilon pořádá na úvod golfové sezóny 2018

Turnaj ve formátu texas scramble dvojic na 18
jamek pro členy klubu a jejich hosty.
• Datum:

14.4. 2018 od 10:00 cannon startem

• Kategorie: Muži, Ženy dohromady, HCP 0-54 s omezením na 36
• Odpaliště: Muži – žlutá, Ženy - červená
• Přihlášky: Na recepci klubu nebo serveru ČGF nejpozději do pátku 13.
dubna 2018.
• Podmínky: Jeden tým (dva hráči) může být tvořen dvěma členy nebo
členem a jeho hostem. Hraje se podle platných pravidel golfu,
podle místních pravidel a dle propozic turnaje.
• Pravidla:

Hraje se systémem texas scremble dvojic. Každé družstvo je
tvořeno dvěma hráči. Každý z hráčů hraje svým míčem a po
odehrání obou hráčů z družstva se vybere ten nejlepší míč.
Z tohoto místa poté hrají oba hráči znovu svým míčem a opět se
vybírá nejlepší míč z družstva. Tímto způsobem se postupuje až
do té doby než míč skončí v jamce. Maximální HCP je 36 pokud
má hráč vyšší HCP než 36 je to bráno jako by měl tento HCP.
Koeficient pro výpočet hracího HCP dvojice je dán jednou pětinou
součtu HCP dvojice. HCP dvojice se odečítá od celkového počtu

brutto ran. Každý hráč z dvojice musí hrát alespoň šest ran
z odpaliště, které budou následně vybrány jako lepší.
• Vítězství:

Vítězem se stává dvojice s nejmenším počtem netto ran.

• Stravování: Občerstvení do hry a slavnostní raut po hře.
• Poplatky:

V rámci zahajovacího turnaje sezóny 2018 je startovné pro členy
a jejich hosty BEZ POPLATKU.

• Ostatní:

Po skončení turnaje cca v 16:00 hodin je naplánována členská
schůze, kde bychom Vás rádi seznámili s hospodařením klubu v
roce 2017 a chystanými novinkami pro rok 2018.

Hodně štěstí a hezkou hru!

TEXAS SCRAMBLE DVOJIC PRO
ČLENY KLUBU A JEJICH PŘÁTELE
Vážení členové Golf Clubu Ypsilon,
rádi bychom Vás tímto pozvali na zahajovací turnaj klubové sezóny 2018. Připravili jsme
si pro Vás Texas Scramble dvojic, který se bude konat v sobotu 14.4.2018 od 10:00
hodin formou cannon startu.
Turnaj je pořádán pro členy a jejich přátelé tzn. jeden tým (dva hráči) mohou být tvořeny
dvěma členy nebo členem a jeho hostem. V rámci řádného zahájení golfové sezóny
2018 je tento turnaj pro Vás i Vašeho hosta bez poplatku.
Program turnaje je následující:
08:00 až 09:30 hodin - Registrace hráčů
09:30 hodin - Slavnostní zahájení v klubovně resortu
10:00 hodin - Cannon start
16:00 hodin - Členská schůze
16:15 hodin - Vyhlášení výsledků
16:30 hodin - Oběd a odpolední vítání jara.
Součástí turnaje je i členská schůze, která se bude konat ihned po jeho skončení.
Rádi bychom vás seznámili s hospodařením klubu v roce 2017 a představili
novinky pro rok 2018.
Pro ty z Vás, kteří by rádi vyzkoušeli přespání na hausboatu jsme pro tuto událost
připravili speciální ceny:
1 osoba: 700,- Kč
2 osoby: 1000,- Kč
3 osoby: 1300,- Kč
4 osoby: 1800,- Kč
Propozice turnaje najdete ZDE.
Přihlašovat se můžete na ČGF nebo recepci klubu tel.: 731 547 847, info@ygolf.cz
nejpozději do pátku 13.4.2018 17:00 hodin.
Těšíme se na Vás.
Ypsilon Tým

