
POZVÁNKA
na

XVII. MISTROVSTVÍ  ČR 
seniorských klubových družstev mužů a žen v jamkové hře.

GC  Austerlitz  spolu  s ČSGA  Vás  zvou  na  MČR  seniorských
klubových  družstev  mužů  a  žen  v jamkové  ve  dnech  24.  –  26.
června 2014, které se uskuteční na hřišti Golf Resortu Austerlitz ve
Slavkově u Brna.

Uzávěrka přihlášek na MČR skd je 12. 06. 2014 do 18 hodin.
Orientační startovní listina bude zveřejněna na stránkách asociace
nejpozději ve čtvrtek dne 19.6.2014 – bez jmen pouze družstva. 
Jmenovitá startovní listina bude zveřejněna 23.06. 2014 do 20 hodin.
Poplatek za fee nutno zaplatit    á 600 Kč/hráč/den na recepci.
Poplatek  za  stravování  nutno  zaplatit  každý  den  před  hrou  pro
skutečný počet hráčů ve výši 150 Kč/hráč/den na recepci klubu.
Na tréninkový den 23. 06. 2014 je zapotřebí si včas zajistit startovní
čas.
Start prvního kola v jamkové hře je 24. 06. 2014 v 07,30 hodin.
Pro  hráče  je  ve  dnech 24.06  -  26.  06.  2014  zajištěno  stravování-
bageta,oběd.
Ve středu 25.6.2014 od 19,00 hodin Vás zveme na přátelské posezení
v klubovně GC Austerlitz ve Slavkově  ke společné  večeři , následně
s hudbou. 
Kontaktní adresa: GC Austerlitz

Na golfovém hřišti 1510
684 01 Slavkov u Brna
Telefon: +420775 668 997
E-mail: gca@gca.cz
web: www.gca.cz

http://www.gca.cz/
mailto:gca@gca.cz


PROGRAM

XVII. Mistrovství ČR 
seniorských klubových družstev mužů a žen v jamkové hře

Pondělí        23. 06. 2014 Tréninkový den
19 hodin – schůzka kapitánů  

 
Úterý   24. 06. 2014 07,30 hodin 

Zahájení hry - I. kolo v jamkové hře 
Start z jamky č. 1 
11-17 hodin - oběd

Středa         25. 06. 2014 07,30 hodin 
Zahájení hry - II. kolo v jamkové hře 
Start z jamky č. 1 
11-17 hodin - oběd

            19,00 hodin – večer v klubovně GC Austerlitz 
s pohoštěním

                                    20,00 hodin - k tanci a poslechu hudba  

Čtvrtek        26. 06. 2014 07,30 hodin 
Zahájení hry -  III. kolo v jamkové hře 
Start z jamky č. 1 
11-17 hodin - oběd
15,00 hodin vyhlášení výsledků MČR       

seniorských klubových družstev mužů a žen 
17,30 hodin vyhlášení výsledků POHÁRU 


