
 11. 5. 2001 Karl�tejn
 19. 5. 2001 Bechyně
 9. 6. 2001 Lí�nice 

 23. 5. 2001 Rozstání
 25. 8. 2001 Semily
 8. 9. 2001 Slavkov 

 15. 9. 2001 Poděbrady
 5. 10. 2001 Mariánské lázně
    - Þ nále

 

IMEK GOLF TOUR 2001
 

Vá�ení členové klubu, obchodní přátelé a přátelé golfu,

jménem společností Esprit Klub a INTERMEDIA GREXIM s.r.o. si vás dovolu-
jeme co nejsrdečněji pozvat na společně připravovanou sérii jednodenních 
golfových turnajů. Pod názvem IMEK GOLF TOUR 2001 se bude konat od 
května do října roku 2001 na jedněch z nejzajímavěj�ích golfových hři�ť
v České republice.
Ka�dý turnaj bude pořádán pod názvem generálního partnera. Do IMEK 
GOLF TOUR 2001 budou započítávány v�dy výsledky jednotlivých turnajů. 
Na třech hři�tích je připraven noční turnaj dvojic. Nasvícená jamkovi�tě a 
odpali�tě, let svítícího míče a neopakovatelná atmosféra nočního turnaje se 
závěrečným ohňostrojem zajisté okouzlí ka�dého z účastníků. Vítězové obdr�í 
hodnotné ceny, pěkné ceny budou připraveny i pro nejlep�í vyhodnocené dvo-
jice celé IMEK GOLF TOUR 2001.
Příjemně strávený sportovní den, vyplněný golfem a bohatým programem
i pro nehrající doprovod, mů�e být tou nejvhodněj�í příle�itostí pro relaxaci a 
navázání nových přátelství-sportovních i obchodních.

Esprit 21, a.s.     INTERMEDIA GREXIM s.r.o.
Jandova 3/10    Jeremenkova 68
19000  Praha 9-Vysočany  14700  Praha 4-Podolí
Tel.: 02/83891550   Tel.:  02/44460713
  0603/824070    0603/429826
E-mail: esprit21@ti.cz   E-mail: grexim@comp.cz

Mediální partneři
Golfová periodika, K-Esprit Klub, Hospodářské Noviny, Deník Sport

Propozice IMEK GOLF TOUR 2001

Datum konání
Květen-říjen 2001

Místo konání
5 devítijamkových hři�ť (Bechyně, Lí�nice, Rozstání, Semily a Slavkov)
3 osmnáctijamková hři�tě (Karl�tejn, Poděbrady, Mariánské Lázně - Þ nále)

Druhy soutě�í
a) Stableford 1x18 jamek s plným vyrovnáním
b) Turnaj dvojic (hra na rány dvojic s plným vyrovnáním)
b) Noční turnaj dvojic na 5 jamek na hři�tích Lí�nice, Rozstání, Slavkov

Kategorie
a) Stableford  mu�i a �eny HCP 0-18,4 HCP 18,5-36,0
  mu�i a �eny ZK
b) Turnaj dvojic-společná kategorie
c) Noční turnaj dvojic-společná kategorie

Hodnocení IMEK GOLF TOUR 2001
Pořadí dvojic na jednotlivých turnajích bude určeno součtem umístění z den-
ního turnaje dvojic. Výsledek z Þ nálového turnaje se započítává ve dvoj-
násobné vý�i. Vítězem celé IMEK GOLF TOUR 2001 se stává dvojice s nejni��ím 
součtem nejlep�ích umístění z 5 turnajů a z Þ nále. V případě rovnosti 
rozhoduje lep�í umístění ve Þ nálovém turnaji. Pokud dvojice neodehraje 
alespoň 5 základních turnajů a Þ nále, nemů�e být hodnocena do konečného 
pořadí IMEK GOLF TOUR 2001. Noční turnaje budou hodnoceny pouze 
samostatně.

Vlo�ené soutě�e
V ka�dém turnaji i ve Þ nále budou dále vyhodnoceny vlo�ené soutě�e:
�  longest drive (nejdel�í drive na stanovené jamce)
� nearest to pin (nejblí�e k jamce)
� hole in one (první ranou do jamky)

Doprovodné akce
� prezentace partnerů IMEK GOLF TOUR 2001
� mo�nost seznámení s golfem pod vedením �pičkových profesionálů pro 
 nehrající doprovod
� soutě�e pro nehrající doprovod
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