
ČGK GREENTOUR 2015 
7. turnaj -  PRAHA MOTOL 

24.5. (neděle) 
 
Milí golfoví přátelé a fanoušci GREENTOUR! 
Naše jízda trvá!  Už v neděli 17. 5. zavítáme do Motola – království nakloněné 
roviny. Andrej Halada a další detaily k turnaji samotnému. 
Pražské motolské hřiště je proslavené výrokem, že se tu prý nikde nehraje z 
rovné plochy. Je to pravda jen částečně (odpaliště jsou rovná), ale všemi směry 
nakloněný povrch tu skutečně převažuje. Není jedinou komplikací, stejnou potíž 
přinášejí stromy lemující ferveje. Motol je skutečně nelehkým hřištěm, ale jeho 
obtížnost je z části dána i psychologicky: hráči mají z hřiště strach, jamku zkazí 
ještě před tím, než zahrají první ránu. Při znalosti hřiště, především toho, kam 
míček po dopadu po nerovné ploše doroluje, není Motol výrazně těžké hřiště. 
Složité jsou především dva zdejší pětipary, jamka č. 4 je dlouhá a závěrečná 
devátá se hraje do kopce. Výraz "zrádný" přesně vystihuje zase grýntříparové 
jamky číslo 8, jeho zvláštní sklon dokáže hráčům přidělat mnoho problémů. 
K dosažení dobrého výsledku je někdy potřeba mít i trochu štěstí, míček prostě 
musí dopadnout na dobrá místa a nesjíždět ke stromům. Zásadní je ale přistoupit 
k hřišti bez nadbytečných obav, negativních myšlenek. Zdejší profesionál Jan 
Juhaniak říká: "Je to hřiště jako každé jiné, záleží jen na hráči." 
 
A tento profík nám zrovna na tomto turnaji předvede TROUBLE GOFL SHOW! 
Přijeďte, konečně uvidíte jak to ty rány, co Vás vždy straší! Bude to stát za to! 
 
Par: 70, délka: žlutá 5510m; červená 4864m, telefon: 257 216 584, adresa: 
Plzeňská 401/2, 150 00 Praha 5 – Motol, http://www.gcp.cz/ 

 



Hřiště si můžete prohlédnout na interaktivních mapkách portálu GOLFee.cz ZDE 
 
DETAILY K TURNAJI: 
 
Start:canon start v 9:30, registrace od 7,30 - 8,30, od 8,45 - 9,15 povídání o 
pravidlech TROUBLE GOLF SHOW Filipa Juhaniaka, rozlosování hráčů na jamky a 
9,15 rozchod na jamky, 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 jídel 
po turnaji na základě stravenky obdržené při registraci. 
 
Vložené soutěže: longest drive (muži a ženy zvlášť) nearest to the pin 
(společná)  
 
Poplatky: 1 350 Kč/os., zahrnuje hrací fee na 18 jamek, stravování, ceny, 
startovné a zpracování výsledků. 
Členové ČGK v denním limitu hracích míst (16) a členové místního klubu s 
řádným členstvím hradí startovné ve výši 400 Kč/os. 
 
Odpaliště: muži - ŽLUTÁ, ženy - ČERVENÁ, děti do 12 let - ČERVENÁ 
 
HCP 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 
 
Harmonogram dne: registrace od 7:30, vyhlášení výsledků: 17:00 
 
Složení flightů: Víte-li již dnes, s kým chcete hrát v jednom flightu, ozvěte se, 
prosíme, na 731 125 120 nebo zimolova@cgk.cz. 
 
Rozhodčí: Na turnaji vám bude radit a pomáhat Ladislav CVRKAL. 
 
Celoroční žebříček: Do celkového pořadí se započítává 10 nejlepších výsledků 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 přáním krásných slunečných dní se těšíme na viděnou ! 
Tel.: 731 125 120 
mailik: info@greentour.cz, web: www.greentour.c 

http://www.golfee.cz/kde-hrat/golfove-resorty/12-golf-club-praha/47-2x9-jamek/?useFilter
mailto:zimolova@cgk.cz

