
CZECHONE TOP PLAYERS INVITATIONAL BY YPSILONKA & BY GOLFISTA ROKU 
 
YPSILON GOLF RESORT LIBEREC 

PRIZE MONEY:   103.000,-Kč  
PRIZE MONEY PRO-AM:   36.000,-Kč 
TOMBOLA***      

Termín turnaje:  14. 10. 2017 

Přihlášky:  Na pozvání pořadatele 
  
   Pozvánka platí pro TOP 20 českých a slovenských hráčů dle Czech One  
   Order of Merit 2017. V případě odmítnutí pozvánky hráčem v TOP 20  
   se pozvánka přesouvá na dalšího hráče v pořadí. Pořadatel má právo na 
   udělení divokých karet dle svého uvážení.  
 

 PROFESIONÁLOVÉ - prostřednictvím online formuláře na 
www.czechone.cz, nebo emailem na touroffice@czechone.cz  

Uzávěrka přihlášek: 10. 10. 2017 ve 12:00 hodin 
  
Registrace hráčů:  14. 10. 2017 od 8:00 hodin v rámci recepce klubu 

Kapacita turnaje: PRO-AM 20 profesionálů + 60 amatérů  
   Případně další hráči na divoké karty.  
    
Čas a způsob startu:  

   Canon start v 10:00 hodin 
   (čas a způsob startu může být upraven v závislosti na klimatických  
   podmínkách a počtu přihlášených hráčů).  

Soutěžní flighty:  1 PRO (muži, ženy) + 3 AM (muži, ženy) 

Odpaliště: PRO Muži - BÍLÁ, Ženy - MODRÁ 
AMATÉŘI - dle vypsaných propozic AM turnaje 

Startovní listina: Bude zveřejněna v pátek 13. 10. 2016 nejpozději v 18:00 hodin na adrese: 
www.czechone.cz a na www.cgf.cz.  
Pořadí na jamkách bude losováno po schválení startovní listiny. 

PROPOZICE TURNAJE
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Systém hry: Hraje se hřiště Ypsilon, 1x 18 jamek v níže uvedených formátech:  

KATEGORIE I.  PRO-AM  

   PROFESIONÁLOVÉ - hra na rány  
   AMATÉŘI - hra na stableford 

   Celkové pořadí v soutěži pro-am se hodnotí jako součet stablefordových 

   bodů celé skupiny. Profesionálové se počítají proti HCP 0.   
    
KATEGORIE II.  PROFESIONÁLOVÉ - samostatná kategorie o celkového vítěze turnaje na 

   rány.  
Prize money: 

Pořadí PRIZE MONEY  
profesionálové

TOMBOLA 
počet losování Pořadí PRIZE MONEY  

PRO-AM

1 20 000 Kč 6 1 8 000 Kč

2 10 000 Kč 5 2 7 000 Kč

3 8 000 Kč 4 3 6 000 Kč

4 7 000 Kč 3 4 5 000 Kč

5 6 000 Kč 3 5 4 000 Kč

6 5 000 Kč 3 6 3 000 Kč

7 5 000 Kč 3 7 2 000 Kč

8 4 000 Kč 3 8 1 000 Kč

9 4 000 Kč 3

10 3 500 Kč 2 Prize money budou vyplaceny 
v hotovosti do 60 minut po 
skončení turnaje.11 3 500 Kč 2

12 3 000 Kč 2

13 3 000 Kč 2

Amaté r š t í h r áč i b udou 
vyhodnoceni zvlášť dle pořadí 
a obdrží trofeje a věcné ceny 
od partnerů turnaje.

14 3 000 Kč 2

15 3 000 Kč 1

16 3 000 Kč 1

17 3 000 Kč 1

18 3 000 Kč 1

19 3 000 Kč 1

20 3 000 Kč 1



Doprovodné akce: Bohatá TOMBOLA *** o poukázky na odběr zboží v pro shopu Ypsilon až 
   do výše 50.000,- Kč.  

Startovné:  Profesionálové 0,-Kč.  
   Zahrnuje míče na DR, občerstvení do hry a oběd po hře. 

Pro 20 pozvaných PRO hráčů je v  rámci startovného zahrnuto také 
ubytování v  hausbótech na hřišti od 13. - 14. 10. (1 noc). Registrace 
k  ubytování na info@ygolf.cz. do 10. 10. 2017 do 12:00 hodin. Po tomto 
termínu zaniká nárok na ubytování v  rámci startovného. Ubytování pro 
caddy nebo doprovod za 700,-Kč/noc včetně snídaně, nutno nahlásit při 
přihlášení.   

Ubytování:  Pro profesionály jsou k dispozici dvoulůžkové kajuty (5x) a čtyřlůžkové  
   kajuty (2x). Obsazovány budou v pořadí dle přihlášek až do naplnění  
   kapacity. 

Měřící zařízení: V rámci turnaje jsou POVOLENA měřící zařízení odpovídající pravidlu 14-3. 

Vítězství: Kategorie I.  Nejvyšší počet netto stablefordových bodů skupiny 
 Kategorie II. Nejnižší součet ran jednotlivců (profesionálů) 

Rozehrávka: V případě shodného výsledku na prvním místě rozhodne o vítězi rozehrávka 
- náhlá smrt, která bude hrána od jamky č. 1. 

Vyhlášení vítězů: Předpokládané ukončení turnaje a vyhlášení výsledků v 17:00 hodin. 

Tombola:  *** Výpis z výherního řádu tomboly : 
   V osudí tomboly bude 180 lístků s výhrami 0 až 1 000 Kč.   

   Dle pořadí umístění v soutěži PRO-AM se losuje dle níže uvedeného klíče: 

   PRO-AM 
   Každý amatérský hráč z flightu, který se umístí na 2. - 5. místě losuje 1x, 
   hráči z vítězného flightu losují 2x. 

   PROFESIONÁLOVÉ  
   Dle umístění v hlavní soutěži profesionálů na rány losují dle tabulky výše. 

	 	 	 Losovat musí oprávněná osoba osobně, neposunuje se pořadí a nepřipouštějí se 
   náhradníci. Osoba mladší 18 let může losovat pouze se souhlasem kvalifikovaného 
   doprovodu. 
    

   Změna programu vyhrazena.

KONTAKTY 
Czech One 
Tour Office 
Tel: +420 702 213 957 
touroffice@czechone.cz

PROMOTÉR 
Česká 1, spol. s r.o. 

Pod Branou 455/8 
460 01 Liberec 

klosova@czechone.cz
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