Ve dnech 18. - 21. 9. 2017 se uskuteční ve Skotsku úvodní ročník golfového turnaje seniorů,
nazvaný WORLD MASTERS GOLF CHAMPIONSHIP, určený seniorům a seniorkám od 50 let věku.
Turnaj se bude hrát na špičkových linksových hřištích na západním pobřeží Skotska, jižně od
Glasgowa.
Termín turnaje bohužel koliduje s Pohárem regionů, který pořádá ČSGA ve dnech 19. - 20. 9. 2017.
Pokud se ale i tak najdou zájemci o turnaj ve Skotsku, ČSGA se bude podílet na organizaci výjezdu
svých členů. Orientační cena 35.000 Kč za osobu při hře ve skupině 2, nebo 41.600 Kč při hře ve
skupině 1 (viz níže), pokud se přidá jeden den na prohlídku Glasgowa a návštěvu palírny skotské
whisky, je potřeba připočítat další 3 - 4.000 Kč.
Podrobné informace o turnaji naleznete na www.worldmastersgolf.com.
Prosíme zájemce, aby s ohledem na uzávěrku závazných přihlášek sdělili nejpozději do 19. 3. 2017
svůj zájem členovi výboru ČSGA Ing. Josefu Smrtovi na e-mail: smrt@upcmail.cz.

Základní informace o turnaji WORLD MASTERS GOLF CHAMPIONSHIP
Turnaje se mohou zúčastnit senioři a seniorky ve věku 50 a více let ke dni 17. 9. 2017, s maximálním
HCP 22 u mužů a 28 u žen (hráči s vyššími HCP budou hrát vůči HCP 22, resp. 28).
Uzávěrka závazných přihlášek je 31. 3. 2017, vč. úhrady startovného.
Hrát se bude systémem stableford.
Kromě absolutního pořadí bez rozdílu věku budou vyhodnoceni hráči ve věkových kategoriích 50-59,
60-64, 65-69 a 70+, případně samostatně muži a ženy (v závislosti na počtech přihlášených mohou
být kategorie upraveny).
První 3 kola se budou hrát ve dvou skupinách po 120 hráčích:
- skupina 1 na hřištích Prestwick, Glasgow Gailes a Western Gailes (startovné 625 GBP)
- skupina 2 na hřištích Ayr Belleisle, Kilmarnock (Barassie) a Dundonald (startovné 425 GBP).
Po 3. kole bude cut, nejlepších 60 hráčů z každé skupiny bude hrát finále na hřišti Royal Troon ,
druhých 60 hráčů z každé skupiny bude hrát o pořadí na hřišti Glasgow Gailes.
Ve výše uvedeném startovném jsou zahrnuty 4 kola turnaje, zahajovací recepce a závěrečná
slavnostní večeře spojená s vyhlášením výsledků.
Ubytování je nabízeno v osmi 3* a 4* hotelích za ceny:
40 - 45 GBP/osobu/noc ve 3-lůžkovém pokoji
45 - 55 GBP/osobu/noc ve 2-lůžkovém pokoji
60 - 100 GBP za jednolůžkový pokoj.
Dále jeden 5* hotel za 105 GBP/osobu/noc ve 2-lůžkovém pokoji, 185 GBP za jednolůžkový pokoj.
Cena letenky 5000 až 7000 Kč podle společnosti a zavazadel. Přeprava vlastního bagu min. 3000 Kč.
Možnost zapůjčení kvalitních golfových holí za 50 GBP za set na dobu turnaje.
Pro dopravu ve Skotsku bude potřeba pronajmout auto nebo mikrobus, musí se najít řidič, který
zvládne jízdu vlevo. Např. 9-místný mikrobus na 7 dnů je za 800 GBP.

