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GOLF 2019 – EPICON S.R.O.

Vážení golfisté,

Rok 2019 je našim již 12 rokem, kdy vám přinášíme golfové turnaje, celoroční
tour, golfové zájezdy a mnoho dalších atraktivních golfových projektů a to již od
roku 2008.

Golfová tour Golf Masters vstupuje do svého 11. ročníku. Její obliba neustále
roste, což nás velice těší a zároveň zavazuje k zajištění kvalitních golfových
služeb a turnajů. V nabídce pro rok 2019 najdete opět turnaje na těch nejlepších
resortech ČR a finále již tradičně v Rakousku na nejhezčím rakouském hřišti na
Adamstalu. V novém ročníku budeme klást důraz i na společná setkání v
předvečer jednotlivých turnajů a rádi vám zajistíme ubytování v místech konání
turnajů. V roce 2019 pokračujeme druhým ročníkem SWING Golf Tour 2019,
která nabídne jak dvoudenní, tak nově i jednodenní turnaje.

Jako novinku pro rok 2019 jsme zařadili novou golfovou sérii – EPIC Golf Tour
2019 – sportovní hráčská golfová tour s bohatou nabídkou turnajů. Do
kalendáře golfových akcí roku 2019 jsme zařadili i několik vícedenních
golfových pobytů v regionech spojených se zážitky (Golf Stories) a proto
zavítáme do Beskyd, na západ Čech, na víno na jih Moravy a nebo do Krkonoš.

Přejeme Vám úspěšný rok 2019 Roman Ságner

Jan Cafourek (PRO), partner tour



❖ Sportovně hráčská golfová tour, 15 turnajů, duben – září

❖ Série jednodenních turnajů v blízkém okolí Prahy

❖ Hracím dnem je převážně úterý a start od 10h

❖ Hlavní turnajové soutěže ve 3 hcp kategoriích a mnohé 

vložené soutěže

❖ Vítězové měsíčních kol vyhrávají účast na turnaji golfové tour 

GOLF MASTERS

❖ Celoroční soutěž o postup pro 10 nejlepších hráčů na finále 

na Kunětickou Horu

❖ Bodový systém: do celoročního žebříčku o postup do finále 

se započte 8 nejlepších výsledků netto stbl. bodů

❖ Vítěz finále získá hrací místo na 2 denním turnaji na 

Adamstalu (23. – 24. 9. 2019)

EPIC GOLF TOUR 2019 Play & Enjoy

www.epicgolf.cz

http://www.epicgolf.cz/


KALENDÁŘ TURNAJŮ

Mstětice

16. 4. 2019

Pyšely

30. 4. 2019

Kácov

14. 5. 2019

Konopiště

21. 5. 2019

Zbraslav

28. 5. 2019

Ml. Boleslav

5. 6. 2019

Black Bridge

11. 6. 2019

Beřovice

18. 6. 2019

Mstětice

9. 7. 2019

Kácov

23. 7. 2019

Pyšely

6. 8. 2019

Black Bridge

12. 8. 2019

Finále

Konopiště

20. 8. 2019

Beřovice

3. 9. 2019

Mstětice

10. 9. 2019

Kun. Hora

17. 9. 2019

Hlavní cena

pro vítěze finále

Adamstal 
(Rakousko)

23. – 24. 9. 2019



CENÍK GOLFOVÉ TOUR

www.epicgolf.cz

Vyberte si tu pravou variantu pro vás

a kontaktujte nás na info@epicgolf.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%

1.600 Kč 10.000 Kč 24.000 Kč 90.000 Kč

1 TURNAJ START ALL ROČNÍ KARTA FLIGHT ROK

Hrací karta na 1 

turnaj

Startovné na 

všech 15 turnajů 

na celý ročník

Plnohodnotná 

hrací karta pro 1 

hráče na celý 

ročník golfové 

tour

Plnohodnotná 

hrací karta pro 1 

flighty (4 hráče) na 

celý ročník 

golfové tour

http://www.epicgolf.cz/
mailto:info@epicgolf.cz

