
MONARCHY TROPHY 2018 

Informace pro hráče 

 

Termín: 4 - 7. června 2018  

Místo: hřiště Livada, Moravske Toplice, Slovinsko 

Ubytování: TERME 3000 Hotel LIVADA, Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice 

 
Program našich družstev: 
 
Pondělí 4. června: příjezd do 11 hod., resp. do 17 hod. kdo nechce hrát cvičné kolo 
   Tee timy na cvičné kolo - 12:10, 12:20, 12:30 
   16:30 - schůzka kapitánů družstev - kongresový sál hotelu Livada 
   18:00 - sraz všech účastníků na terase hotelu Livada - povinná účast 
   18:30 - oficiální zahájení, ochutnávka vín 
 
Úterý 5. června: od 9:00 - 1. kolo turnaje - Four ball better ball 
   17:30 - schůzka prezidentů - kongresový sál hotelu Livada 
 
Středa 6. června: od 9:00 - 2. kolo turnaje - Greensome (Foursome s výběrovým drajvem) 
   18:30 - fotografování družstev 
   19:00 – slavnostní večeře 
 
Čtvrtek 7. června: od 8:00 - 3. kolo turnaje - singly 
   lehký oběd na terase hotelu 
   16:00 - vyhlášení výsledků 
   po vyhlášení odjezd 
 
Nominace: 

  Brutto stbl:   Netto stbl: 

1 Polavka Zdeněk   Schovánek Jan 

2 Foldin František   Bouček Zdeněk 

3 Kunšta Antonín   Hartman Karel 

4 Pilip Pavel - kapitán   Maršálek Otakar 

5 Novák Josef   Kandráč Michal 

6 Uher Oldřich   Münster František - kapitán 

  Dvojice pro čtyřhry: 1-2, 3-4, 5-6 

 
Další podmínky účasti: 
ČSGA hradí startovné ve výši 200 € za hráče a více jak 70% ceny ubytování.  
Účastníci budou hradit: 

- 1500 Kč příspěvek na ubytování  
- cestovní náklady 
- 3000 Kč reprezentační oblečení - modré, bílé a červené tričko, modrý svetr, spodní triko 

s dlouhým rukávem, čepice - pouze kdo nemá z minula. 
- každý účastník musí mít svoje modré sako a šedé kalhoty na oficiální akce – oficiální zahájení, 

fotografování a slavnostní večeře, a kalhoty na hru v některé z barev triček (nejlépe modré). 
Úhradu 1500 Kč, resp. 4500 Kč uhraďte na účet ČSGA 129239522/0300, var.symbol = reg.č. ČGF. 


