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GOLF MASTERS 2019

Vážení golfisté,

přinášíme vám nový, již 11. ročník golfové tour Golf Masters společně s mnoha 

dalšími golfovými akcemi. Obliba hlavní golfové tour Golf Masters neustále 

roste, což nás velice těší a zavazuje k zajištění kvalitních golfových služeb a 

atraktivní turnaje, které vám přinášíme již od roku 2008.

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



❖ Sportovně společenská golfová tour, která navštíví nejlepší resorty v ČR 

od dubna do září 2019

❖ Základní část obsahuje 10 turnajů, na niž navazuje dvoukolové finále v 

Rakousku na Adamstalu pro 10 nejlepších hráčů po základní části a i další 

zájemci si mohou s námi toto krásné hřiště zahrát

❖ V polovině sezóny pořádáme v rámci tour dvoudenní pobyt na Mnichu a 

to hned 2 turnaje po sobě v rámci nichž uspořádáme mistrovství túry na 

rány

❖ Hráčům jsou v rámci tour a turnajů zajištěny služby v oblasti produkce 

turnajů, celodenní catering, degustace nápojů, doprovodný program, 

rozsáhlý informační servis, partnerské výhody

❖ Hráči hrají jak v rámci turnajů, tak i celoročně mnoho soutěží o atraktivní 

ceny dle různých bodových systémů (stablefordové body, rány, patování, 

Texas Scramble dvojic)

ZÁKLADNÍ POPIS

www.golf-masters.cz

http://www.golfchallenge.cz/




Mstětice

26. 4. 2019

Panorama Kácov

16. 5. 2019

Loreta Pyšely

30. 5. 2019

Ypsilon

13. 6. 2019

Mnich  26. – 27. 6. 2019

Mistrovství tour na rány

Karlštejn

11. 7. 2019

Greensgate

14. 8. 2019

Konopiště Radecký

5. 9. 2019

Kunětická Hora

17. 9. 2019

Finále tour

Adamstal 
(Rakousko)

23. – 24. 9. 2019

KALENDÁŘ TURNAJŮ GOLF MASTERS 2019



❖ Základní propozice

– Tour se skládá z 10 turnajů základní části na nejlepších resortech ČR a Rakouska

– 2 kola finálového turnaje na nejlepším hřišti Rakouska na Adamstalu

– Turnaje nabízí mnoho soutěží o atraktivní ceny

❖ Turnajové kategorie dle hcp

– Kategorie A : hcp < 10, netto rány, odpaliště bílá/modrá

– Kategorie B : hcp 10 - 19,9, netto stbl. body, odpaliště žlutá/červená

– Kategorie C : hcp 20 - 54, netto stbl. body, odpaliště žlutá/červená

❖ Vložené soutěže

– Nearest to the Pin (společný), Longest Drive (zvlášť pro ženy a muže)

– Hole in One na všech 3 parech

– Mnoho dalších partnerských vložených soutěží, rekordmani turnaje, nejlepší flighty

❖ Celoroční soutěže a mistrovství tour

– Soutěž o nejlepšího hráče základní části tour

– Race to Adamstal 2019

– Mistrovství tour na rány, na stbl. body, patování, Texas Scramble dvojic

SPORTOVNÍ PROPOZICE TURNAJŮ



❖ Hlavní celoroční soutěží je Race to Adamstal 2019

❖ Hráči si do celoročního žebříčku připisují body z turnajových výsledků = 

2×netto + brutto stbl. bodů a započte se 8 nejlepších turnajových 

výsledků

❖ Vybrané bonusové turnaje v rámci tour mají vyšší bodové hodnocení

❖ Hráči na prvních 10 místech hlavní celoroční soutěže postupují zdarma 

na dvoudenní finále na Adamstal v Rakousku

❖ Celkový vítěz finále vyhrává volnou hrací kartu na Golf Masters 2020

RACE TO ADAMSTAL 2019



ATRAKTIVNÍ CENY PRO VÍTĚZE SOUTĚŽÍ



CELODENNÍ CATERING



❖ Flexibilita Tour

– Lze nakupovat jednotlivá hrací místa s flexibilním čerpáním během roku s ohledem 

na kapacity turnajů (prioritní čerpání mají hráči s celoroční hrací kartou)

– Hrací místa jsou přenositelná v rámci celoroční tour dle kapacit turnajů, ale musí být 

vyčerpána v roce 2019

– Je možné si zakoupit hrací místa i na dvoudenní turnaj na finále tour na Adamstal v 

Rakousku a na dalších akcích, které pořádáme

❖ Titulární partnerství turnaje

– Název turnaje nese jméno partnera

– Partner má k dispozici rozsáhlejší reklamní prostor v rámci turnaje (rollupy, hostesky 

obléknou trika partnera, tiskoviny, prezentace produktů a služeb partnera, 

newslettery, webová prezentace)

– Partner zajišťuje věcné ceny do turnaje

❖ Titulární partner celoroční soutěže

– Partner zajistí ceny do této soutěže

– Partner má vyšší reklamní prostor v rámci soutěže, představení na webu tour

NABÍDKA PARTNERSTVÍ



❖ Jednotlivé hry a celoroční hrací karty na tour
– 1 hrací místo na vybraný turnaj = 3.500 Kč (možnost výběru turnajů z celé tour)

– Celoroční hrací karta – 1 hrací místo na každý turnaj celé tour = 33.000 Kč (s 
možností 2 bonusových finálových turnajů)

– Flightová karta na celou tour (40 hracích míst) = 130.000 Kč

❖ Reklamní partnerství
– K zakoupení alespoň 10 hracích míst je umístění loga partnera na webu tour zdarma

– Umístění loga na hlavní stěně, rollupy s logy partnerů

▪ Hlavní partner = 20.000 Kč / tour (nebo zdarma k zakoupení flightové karty)

▪ Partner = 10.000 Kč / tour (nebo zdarma k zakoupení celoroční hrací karty)

▪ Oficiální oborový partner = 20.000 Kč / tour (travel partner, car partner, …)

▪ Mediální partner = 20.000 Kč / tour nebo mediální prostor

– Exkluzivně logo na jednom banneru (2m x 1m) nebo rollup = 2.000 Kč / turnaj

– Titulární partner tour = 400.000 Kč (partnerství zahrnuje 2 flighty na každý turnaj 
celé tour (80 míst) a rozsáhlý reklamní prostor na turnajích a webu tour)

– Titulární partner turnaje = 20.000 Kč (obsahuje 1 flight na vybraný turnaj (4 místa) 
a větší reklamní prostor na turnaji, ČGF serveru, webu tour), partner zajistí věcné 
ceny pro vítěze turnaje

– Titulární partner turnajové nebo celoroční soutěže – partner zajistí věcné ceny 
pro vítěze soutěže

CENÍK GOLF MASTERS 2019 CENY JSOU BEZ DPH 21%



DĚKUJEME PARTNERŮM



Sportovně společenská golfová tour. 10 turnajů na 

nejlepších resortech ČR + 2 finálová kola v 

Rakousku

www.golf-masters.cz

Sportovní golfová tour. 15 turnajů + finále.

Úterní hrací den, turnaje v okolí Prahy.

www.epicgolf.cz

Vícedenní golfové pobyty s příběhem. Pobyty v 

regionech ČR, zahraničí. Golf & víno, gastronomie.

www.golfstories.cz

Golfové sportovní výzvy. Netradiční golfové 

disciplíny a jejich překonávání, rekordy.

www.golfchallenge.cz

Nejrozsáhlejší golfová tour v ČR. Hrajte kdykoliv a 

kdekoliv o mnoho atraktivních cen.

www.smartgolf.cz

Sportovně společenská golfová tour. 13 turnajů na 

nejlepších resortech ČR. 2 finálová kola v 

Rakousku.

www.swingtour.cz

Užitečná golfová ročenka pro každého golfistu. 

Katalog resortů, akcí, voucherů a kalendář turnajů.

www.golfbook.cz

Golfová odměna, kterou získává hráč za své 

aktivity a výkony. Možno směnit v eshopu za zboží.

www.golfcoin.cz

Přehled golfových projektů z 

produkce společnosti Epicon s.r.o.

Roman Ságner   |   www.epicon.cz |   info@epicon.cz |   (+420) 733 630 874

http://www.golf-masters.cz/
http://www.epicgolf.cz/
http://www.golfstories.cz/
http://www.golfchallenge.cz/
http://www.smartgolf.cz/
http://www.swingtour.cz/
http://www.golfbook.cz/
http://www.golfcoin.cz/
http://www.epicon.cz/


Tuto brožuru vytiskla                                      www.tiskarnakb.cz

Roman Ságner

+420 733 630 874

roman.sagner@golf-masters.cz

www.golf-masters.cz
MASTERS 2019
GOLF

Race to Adamstal 2019

Kalendář turnajů Golf Masters 2019

26. 4. 2019 Mstětice – Texas 2 27. 6. 2019 Mnich

16. 5. 2019 Panorama Kácov 11. 7. 2019 Karlštejn

30. 5. 2019 Loreta Pyšely 14. 8. 2019 Greensgate

13. 6. 2019 Ypsilon 5. 9. 2019 Konopiště – Radecký

26. 6. 2019 Mnich 17. 9. 2019 Kunětická Hora

Finále tour pro 10 nejlepších hráčů základní části

ADAMSTAL (A)   ::   23. – 24. 9. 2019

mailto:roman.sagner@golfmasters.cz
http://www.golf-masters.cz/

