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ČGK GREENTOUR 2015 
9. turnaj –MOLITOROV 

13.6. (sobota) 
 

Milí golfoví přátelé a fanoušci GREENTOUR! 
 
Golfová tourČGK GREENTOUR 2015lehce kráčí ke své letní polovině. Zatím 
krouží kolem po pražským blízkých i vzdálených předměstích. Molitorov nás rok 
neviděl, a my jsme s Greentour neviděli rozkvetlou třešňovou alej. 
Když vám to nepůjde, třeba už budou třešně zrát.....a když ani to ne, uvidíme jak 
nám půjde koláčová burza. Že jste o ní ještě neslyšeli? Kdo doveze talíř domácích 
koláčů, bábovku, buchet nebo koblížků, dostane od nás dárek! To abychom měli 
dostatek sacharidů na tu třešňovou alej. Čo jsme si napekli, budeme ochutnávat 
na každém tříparu. 
 
Náš návod jak hrát hřiště mnozí z vás již jistě nepotřebují, ale přesto. Dodržíme 
tradici několika slov (tato od Andreje Halady): 
 
Starobylé městečko Kouřim na východ od Prahy dnes stojí mimo hlavní 
silniční tahy, ale ve středověku to bylo jedno z nejdůležitějších královských 
měst. Hřiště Molitorov je jen kousek od okraje města a jeho dobrým 
poznávacím znakem je jednoduchost některých fervejí: rovná dálnice nahoru 
a dálnice dolů. Tady můžete do driveru tlačit, co to dá, je tu dost místa na 
úlety do stran. Zcela jiná je strategie na jamkách obklopených stromy, hlavně 
ve zdejší půvabné třešňovce. Zde samozřejmě nutno hrát terčový golf na 
přesnost, jinak jdete mezi pecky… Hřiště se také hraje úplně jinak v teplém 
počasí s vyschlejšími, tvrdými fervejemi, anebo při vlhku a silném větru, 
který ve zdejší spíše otevřené polabské krajině vane. V tom druhém případě 
jsou některé jamky trochu nad síly běžného rekreanta, je potřeba je hrát spíš 
na bogy než věřit v pary. Molitorov má ovšem velké plus v jedné věci, a tím je 
jeho charakter. Je to venkovské, přímo vesnické hřiště, kde jsou hráči tak 
trochu schováni a nikdo vás neruší. Je tu ticho a z některých míst i pěkné 
výhledy do dáli. Vhodné pro všechny hráče nevyhledávající nadprůměr až 
luxus, ale vyžadující spíše nenafoukanou autenticitu. 
 
 
Par: 72 
Délka: bílá 6346m, žlutá 5869m; červená 5096m, adresa: Molitorov 37, 281 61 
Kouřim, http://www.golfmolitorov.cz/ 
 
 
Detaily k turnaji 
 
Start:postupný v  9:00,startovní listina bude na www.cgf.cz den před turnajem v 
17:00 nebo v den turnaje před jeho zahájením) 
 
Stravování: svačina do bagu – výdej při registraci a oběd po turnaji -výdej jí́del 
po turnaji na základě stravenky obdržené při registraci.  
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Vložené soutěže:longest drive (muži a ženy zvlášť, nearest to the pin (muži a 
ženy zvlášť). 
 
Poplatky:1 100 Kč/os., zahrnuje hrací fee na 18 jamek, stravování, ceny, 
startovné a zpracování́ výsledku . Členové ČGK v denním limitu hracích míst a 
členové místního klubu s urazeným hracím fee v rámci svého členství hradí 
pouze startovné ve výs i400 Kč/os. 
 
Odpaliště: muži - ŽLUTÁ, ženy - ČERVENÁ, děti do 12 let - ČERVENÁ 
HČP kategorie: budou 3, taktéž ceny za 1. – 3. místo v každé kategorii a poháry 
pro vítěze 
 
Ceny, resp. o co budeme hrát: Čeká na vás mnoho cen i dárků od partnerů tour 
(Č eský golfový klub , Golf-vozik.cz, Golfprofi.cz,GolfPlan.cz, a mnoho dalších), 
oceníme 1. - 3. místo v každé HČP kategorii, Longest drive a Nearest to Pin - muži 
i ženy zvlášť. 
 
Harmonogram dne:registrace 8:00 – 8:45, 9:00 – postupný start - vyhlášení 
výsledku  v klubovne  cca v 16:30 
 
Složení flightů: Víte-li již dnes , s kým chcete hrát v jednom flightu , ozvěte se, 
prosíme, na 731 125 120 nebo info@greentour.cz. 
 
Rozhodčí: Na turnaji vám bude radit některý z našich kouzelných rozhodčích. 
 
Celoroční žebříček: Do celkového pořadí se započítává 12 nejleps í́ch výsledku  z 
odehraných turnajů. Předání cen za 1. - 5. místo v celoročním žebříčku (kategorie 
HCP 0 - 36 a HCP 37 – 54). 
 
Další detaily: najdete na www.greentour.cz (propozice, termíny, atd.) nebo v 
podmínkách daného turnaje na www.cgf.cz nebo nás, prosíme, kontaktujte  
 
Zařízení pro měření vzdálenosti jsou povolena, e-cart nikoliv. 
S pozdravem a pr ání́m krásných nejen golfových a slunec ných dní́ a  těšíme se 
s  Vámi na viděnou ! 
 
Váš team ČGK GT 2015 
Tel.: 731 125 120 
e-mail: info@greentour.cz, info@cgk.cz, web: www.greentour.cz 
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