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S čím vstupujete na trh golfových 

turnajů?

Nejdříve bychom vám Tandem tour rádi 

představili. Bude se jednat o sérii 48 turnajů 

a fi nále. Každý turnaj bude vyhlášen samo-

statně, ovšem jeho výsledek se bude zapo-

čítávat do celkového žebříčku. Každý hráč 

bude mít možnost hrát dle svého uvážení 

a potřeb. Pravda je, že do celkového žeb-

říčku se započítá vždy nejlepší uhraný výsle-

dek z každého hřiště. Bude se hrát na osmi 

hřištích v cyklu středa – sobota, to celé šest-

krát. Takže do žebříčku si každý zapíše osm 

výsledků, z každého hřiště ten nejlepší. Padá 

tím výhoda hráčů domácího hřiště.

Na jakých hřištích se bude Tandem 

tour konat?

Smluvně se nám podařilo zajistit termíny 

na hřištích Konopiště, Slapy, Poděbrady, Be-

nátky, Mstětice, Terezín, Motol a také Černý 

Most a Zbraslav, ovšem s tím, že na posled-

ních dvou jmenovaných hřištích máme vždy 

po třech turnajích, takže z nich se bude po-

čítat do žebříčku jen lepší výsledek. To vše 

s ohledem na výhodnou polohu, kdy hráči 

nechtějí zajíždět daleko od Prahy.

Je Tandem tour určena všem hráčům, 

tedy i rekreačním?

Nikoliv, jedná se o tour pořádanou ve dvou 

hendikepových kategoriích, 0–18 a 18,1–30! 

Došli jsme k tomu na základě zkušeností 

a připomínek hráčů, kdy nechtějí být „zdr-

žováni“ těmi, kteří zatím požadovanou 

výkonnost nemají. Ale pro ně jsou zase 

určeny turnaje, kam nemůžou hráči s hen-

dikepem pod 36, takže to nebereme jako 

omezování, jen chceme tour s tempem 

a dle pravidel. Tedy i fl ajty dle hendikepů, 

aby bylo zaručeno napětí a vyrovnanost 

po celých osmnáct jamek.

O co se bude hrát?

To zajímá většinu hráčů. Je však ne-

možné něčím překvapit. Spíše bychom 

měli rádi ceny bohatší a rozmanité, byť 

musíme přihlížet ke skutečnosti, co si přejí 

samotní hráči. Je ale třeba rozlišit jednot-

livé turnaje a celkový žebříček tour. Takže 

skleněné poháry, velmi zajímavé vouchery 

na konzumaci v restaurantu či masáže, 

dále věcné ceny od golfových míčků, vína, 

kávy až po něco „na zub“. Celkoví vítězové 

by se měli podívat na zahraniční pobyt 

s golfem, a ani další hráči v pořadí by ne-

měli přijít zkrátka.

A kolik bude účast na Tandem tour 

stát?

I tady jsme mysleli především na hráče. 

Vždyť máme v podtitulu loga „Vy a my“, 

čímž míníme právě hráče a nás jako orga-

nizátory. Jedni bez druhých se totiž neo-

bejdeme. Proto máme startovné ve výši 

290 Kč s tím, že občerstvení i nápoje hrá-

čům věnujeme. Možné je též občerstvení 

na 9. či 10. jamce v podobě kávy a nealko 

či alko piva, což jistě mnozí, ne-li všichni, 

ocení. Také ceny fee jsme se snažili sjednat 

s našimi partnerskými hřišti na dostupnou 

úroveň. Samozřejmě se liší, ale dá se říci, 

že ve všední dny se pohybují mezi 600 až 

1 000 Kč a o víkendu 900 až 1 350 Kč dle 

hřiště. Navíc se podařilo zajistit, aby hrá-

čům např. CDS a ČGK v limitu, stejně jako 

hráčům domovského klubu bylo umožněno 

hrát pouze za cenu startovného.

Existuje něco, na co byste rádi hráče 

upozornili?

Jistě, je toho více. Proto jsme založili naše 

nové webové stránky, kde získáte veškeré 

informace. Především se jedná o propozice, 

termínovou listinu, ale také přehled o našich 

obchodních partnerech, bez nichž by tento 

projekt nebyl možný. Také další novinky, 

které jsme do Tandem tour zařadili, jako je 

třeba hráč měsíce či bonusový bod za účast 

nebo vložené a doplňkové soutěže.

Znamená to, že máte podporu 

i  jiných subjektů?

Ano, určitě. Těžko bychom si troufl i uspo-

řádat tour v takovém rozsahu bez pod-

pory našich partnerů, mezi které pa-

tří kromě vašeho časopisu, restaurant 

 Peron, poháry Victoria, CK S- Guide: gol-

fové cesty, KP malotraktory Karel Pařízek, 

František Šindelář – masáže, kola Dandy, 

VO Tony Bennett, pivo Effenbert a další, za 

což všem patří dík nejen nás samotných, 

ale jejich partnerství ocení hlavně golfi sté. 

Navíc věříme, že přibudou i další.

Co byste chtěli závěrem našim gol-

fi stům vzkázat?

Aby se cítili na našich turnajích spokojeni, 

měli pocit férového jednání, odreagovali se 

od všedních starostí a prostě si přišli golf 

užít, a to i v případě, pokud se hra zrovna 

nedaří. Nakonec spolu chceme strávit něko-

lik krásných golfových dnů. Pokud se budou 

rádi vracet, bude to pro nás znamení, že 

děláme práci s tour spojenou dobře. K tomu 

by nám měli pomoci také naše hostesky, 

které budou přítomny na každém z turnajů.

Za promotéry Tandem tour na naše 

otázky odpovídal pan Milan Ságner.

Za rozhovor děkuje Josef Slezák

Více informací o sérii na www.tandemtour.cz

Tandem tour – Vy a my
Doslechli jsme se, že na trh golfových turnajů vstupuje 
nová tour, která bude počtem turnajů druhá až třetí nej-
větší v ČR. Chtěli jsme se dovědět více, proto jsme oslovili 

její promotéry, pány Borise Sedláčka a Milana Ságnera.
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