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ČGK GREENTOUR 2015 
3. turnaj -  YPSILONKA 

26.4. (neděle) 
 

Milí golfoví přátelé a fanoušci GREENTOUR! 
 
Naše staronová golfová tourČGK GREENTOUR 2015pro letošek začne pěkně 
zostra. Lebedili jsme si na devítijamkové Kotlině, abychom hned s jarní formou 
vyzkoušeli vysokohorský výšlap na jedno z nejkrásnějších hřišt – a to na 
liberecké Ypsilonce. Je to výzva a my rádi všechny odvážné golfisty odměníme 
speciální ochutnávkou. Nechte se překvapit.  
 
Náš návod jak hrát hřiště mnozí z vás již jistě nepotřebují, ale přesto. Dodržíme 
tradici několika slov (tato od Andreje Halady): 
 
Jedno z nejkrásnějších českých hřišť dokonale využilo členitý, malebný i 
dramatický prostor V CHKO Jizerské hory. Někdo říká a já s ním souhlasím – 
„Kamzíkov“. Ale ten nejmalebnější golfový „Kamzíkov“ jaký se dá v Čechách 
najít. Výhledy jsou fantastické, ale také tu najdeme intimní tiché kouty. 
Jamky nejsou příliš dlouhé, netřeba hrát všechny čtyřpary a pětipary první 
ránu driverem – někdy je to dokonce hloupost. Přesnost je na většině jamek 
základním předpokladem úspěchu, protože je tu hodně překážek – les, 
stromy, biozóny, potůčky. Kdo tu bude hrát při zdi, ten určitě získá víc než 
riskér. Velice prospěšné je studium birdie karty, hodně jamek vyžaduje 
přesnou ránu na přesné místo. Strategie je jasná: ránu za ranou obezřetně 
postupovat vpřed. Pokud jste v problémech, pokorně přijměte trest a opět 
hrajte dál na jistotu. V zásadě není Ypsilonka těžké hřiště, ale kvůli své 
pestrosti vyžaduje od hráče chytrost a dobré strategické myšlení. Každá 
jamka je také úplně jiná. Při hezkém počasí se tu dá bez problému zahrát 
dobrý výsledek, zlepšit hendikep, ale jakmile fouká vítr, je tu horskynevlídno, 
budete rádi, když zahrajete na své. Ale i když se nedaří – pořád je to zážitek, 
díky estetickým hodnotám hřiště. 
 

 

Naplánujte si svou hru dopředu! 

Využijte jedinečných virtuálních mapek GOLFee 

a připravte si strategii na pokoření hřiště. 

Klikněte ZDE. 

Par: 72 
Délka: bílá 6102m; žlutá 5679m; modrá 5156m; červená 4834m, adresa: Ke 
klubu 17, 463 22 Fojtka, www.ygolf.cz 

http://www.golfee.cz/kde-hrat/golfove-resorty/52-ypsilon-golf-resort-liberec/167-18-jamek/
http://www.golfee.cz/kde-hrat/golfove-resorty/52-ypsilon-golf-resort-liberec/167-18-jamek/
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Detaily k turnaji 
 
Start:postupný v 9:00 
 
Stravování: svačina do bagu – výdej p ři registraci, svačinka po 9. Jamce - 
PŘEKVAPENÍ a oběd po turnaji -výdej jí́del po turnaji na základe  stravenky 
obdržené při registraci.  
 
Vložené soutěže:longest drive (muži a ženy zvlášť, jamka č. 9  –  široká a dlouhá 
fervej, jen nutno skončit na té správné a ne u sousedů :-), nearest to the pin 
(muži a ženy společně netradičně, jamka č. 16). 
 
Poplatky:1 500 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 několik dalších 
novinek), 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, od 9:00start, poté vyhlášení 
výsledku  v restauraci 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 

mailto:info@greentour.cz

