
Rozhodli jsme se uspořádat sérii 
golfových turnajů:

Datum vydání informací: 1. duben 2014

Představujeme hlavní vizuál, propozice a pravidla tour...



Renomovaná reklamně-produkční společnost U&WE® Advertising pořádá sérii otevřených turnajů v překrásném golfovém resortu  
v  Mladé Boleslavi na mistrovském hřišti Sand Martin's Holes

TURNAJE NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI O HODNOTNÉ CENY SE SKVĚLÝM ZÁZEMÍM A SERVISEM PRO HRÁČE 

U&WE® Open presented by Tipsport - Spring Tournament (jarní turnaj) pátek 9. května 2014...........
U&WE® Open presented by Staropramen - Summer Tournament (letní turnaj) pátek 1. srpna 2014...
U&WE® Open presented by Lindt - Autumn Tournament (podzimní turnaj) pátek 26. září 2014.........



Úvod: 
!
Renomovaná reklamně-produkční společnost U&WE® Advertising pořádá sérii otevřených turnajů v překrásném 
golfovém resortu v Mladé Boleslavi na mistrovském hřišti Sand Martin's Holes. Jedná se celkem o tři páteční 
turnaje na profesionální úrovni o hodnotné ceny a se skvělým zázemím pro hráče. U&WE® je reklamním a 
marketingovým partnerem golfového resortu v Mladé Boleslavi a společně na naši golfovou tour zveme všechny 
nadšené golfisty a golfistky, kteří ocení vysokou úroveň turnajů a nadstandardní doprovodné služby. Zaměřili 
jsme se na všechny kvalitativní stránky organizace a zdůrazňujeme například maximálně spravedlivé členění 
kategorií (0-12  I  12,1-24  I  24,1-36  I  37-54  I  Stableford Brutto), doprovodné soutěže Nearest to Pin (nejblíže 
pinu), Longest Drive (nejdelší drive) a Beat the Pro (porazte profesionála na tříparové jamce), seriózní broušené 
trofeje, zarámované diplomy a zajímavé ceny pro hráče na stupních vítězů v každé kategorii, tak v neposlední 
řadě i vynikající catering a možnost využití luxusních služeb klubového hotelu (ubytování, wellnes ap.). Součástí 
každého turnaje je i losování o reklamně-produkční služby společnosti U&WE® v hodnotě 60.000 Kč (30.000 + 
20.000 + 10.000 Kč pro tři vylosované), dále pak o víkendový pobyt a green-fee pro dvě osoby v našem areálu v 
hodnotě 5.000 Kč. To vše za zvýhodněné startovné a green-fee - pouhých 1.400 Kč na každý turnaj. 
!
Partnerem jarního turnaje je sázková kancelář Tipsport, letního alkoholické i nealkoholické nápoje Staropramen 
a podzimního luxusní čokolády Lindt, kteří poskytují ceny z řad svých produktů. Výsledky z každého turnaje se 
započítávají do celkového žebříčku mistrovství, které pro rok 2014 zaštítily luxusní golfové vozíky JuCad a jejich 
distributor GolfShop Kateřiny Stočesové. Vítěz získá neodolatelný golfový vozík JuCad Titan v hodnotě 1200 
EUR! 
!
Užijte si s námi sportovní golf, spousty zábavy, vynikajícího jídla a pití v překrásném golfovém resortu v Mladé 
Boleslavi na mistrovském hřišti Sand Martin's Holes !

TURNAJE NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI O HODNOTNÉ CENY SE SKVĚLÝM ZÁZEMÍM A SERVISEM PRO HRÁČE 



TURNAJE NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI O HODNOTNÉ CENY SE SKVĚLÝM ZÁZEMÍM A SERVISEM PRO HRÁČE 

Turnaje: 
U&WE® Open presented by Tipsport - Spring Tournament (jarní turnaj) pátek 9. května 2014 .........................
U&WE® Open presented by Staropramen - Summer Tournament (letní turnaj) pátek 1. srpna 2014 ................
U&WE® Open presented by Lindt - Autumn Tournament (podzimní turnaj) pátek 26. září 2014 ........................
!
Jamky na turnajích: 
Nazvali jsme jamky na našich turnajích tak, aby vystihovaly služby, technologie a produktové balíčky, které mimo 
jiné společnost U&WE® poskytuje svým klientům. 

1. JAMKA OFSETOVÉ A DIGITÁLNÍ TISKÁRNY U&WE® 
2. JAMKA BALICÍHO A MAILINGOVÉHO CENTRA U&WE® 

3. JAMKA GRAFICKÉHO STUDIA U&WE®  

4. JAMKA FILMOVÉHO A FOTOGRAFICKÉHO ATELIÉRU U&WE® 

5. JAMKA STUDIA FILMOVÉ POSTPRODUKCE U&WE® 
6. JAMKA NAHRÁVACÍHO A DABINGOVÉHO STUDIA U&WE® 
7. JAMKA WEBOVÉHO A ONLINE STUDIA U&WE® 
8. JAMKA REKLAMNÍ PRODUKCE U&WE® 
9. JAMKA LOGISTIKY A DISTRIBUCE U&WE® 

10. JAMKA full~servis™ - komplexní marketingové, výrobní a produkční služby od U&WE® 

11. JAMKA 3d360~produkce™ - prostorová vizualizace produktů, prostředí a osob od U&WE® 

12. JAMKA tiskový~kontrakt™ - výhodné slevy a garantované ceny tisku od U&WE® 

13. JAMKA studiové~sazby™ - výhodné smluvní hodinové sazby účtované po minutách od U&WE® 

14. JAMKA audiovizuální~tvorba™ - kreativní produkce foto-audio-video ve všech formách od U&WE® 

15. JAMKA korporátní~identita™ - tvorba a správa identity společností a značek od U&WE® 

16. JAMKA distribuce~mailing™ - balení a zasílání spolehlivě za bezkonkurenční ceny od U&WE® 

17. JAMKA instore~outdoor™ - výroba, distribuce a instalace instore & outdoor nosičů od U&WE® 

18. JAMKA webové~galerie™ - webové aplikace pro přehlednou publikaci video, foto a textů od U&WE®



TURNAJE NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI O HODNOTNÉ CENY SE SKVĚLÝM ZÁZEMÍM A SERVISEM PRO HRÁČE 

Kategorie: Hrací systém Hra s HCP S úpravou                                                                          
Společná HCP 0-12 Stabbleford Ano Ano                                                                                      
Společná HCP 12,1 - 24  Stabbleford Ano Ano                                                                                            
Společná HCP 24,1 - 36  Stabbleford Ano Ano                                                                                            
Společná HCP 37 - 54  Stabbleford Ano Ano                                                                                          
Společná Stableford Brutto  Stabbleford Ne Ne                                                                                                 
Společná HCP 0-54 Stabbleford Ne Ne                                                                                       
(s omezením HCP na 36 jen pro žebříček JuCad Championship 2014) 
!
!
Odpaliště HCP od HCP do Věk od Věk do Pohlaví                                                                                                         
WHITE +9,0 12 13 100 M                                                                                                                    
YELLOW 12,1 54 13 100 M                                                                                                                         
BLUE +9,0 12 0 100 F                                                                                                          
RED 12,1 54 0 100 F                                                                                               



TURNAJE NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI O HODNOTNÉ CENY SE SKVĚLÝM ZÁZEMÍM A SERVISEM PRO HRÁČE 

Pravidla Tour: 
!
1. Jednotlivých turnajů U&WE® Open Golf Tour 2014 se může zúčastnit každý registrovaný amatérský golfista s HCP, hráči se statutem 
PRO se mohou účastnit pouze na pozvání a jejich výsledky nebudou započítávány do žádné z vyhlašovaných kategorií. 
2. Kategorie na turnajích: Společná HCP 0-12 I Společná HCP 12,1 - 24 I Společná HCP 24,1 - 36 I Společná HCP 37 - 54 I Společná 
Stableford Brutto. Soutěž se hraje na úpravu HCP ve všech amatérských kategoriích. 
3. Odpaliště na turnajích: HCP od +9,0 do 12 - bílá muži, modrá ženy I HCP od +12,1 do 54 - žlutá muži, červená ženy. 
4. Soutěž se hraje 1 x 18 jamek dle vypsaných kategorií. Hraje se podle Pravidel golfu a místních pravidel hřiště. 
5. Přihlašování hráčů do turnajů série U&WE® Open Golf Tour 2014 probíhá na serveru České golfové federace (cgf.cz) případně mailem 
na golf@uandwe.eu, zvaným hostům rezervaci zařídíme. Požadavky na flighty či rezervace ubytování prosíme na e-mail: golf@uandwe.eu. 
Tel.: Iveta Kaprálková +420 725 115 959, www.uandwe.eu/golf 
6. Uzávěrka přihlášek bude vždy 1 den před konáním turnaje do 12:00. Startovní listina turnajů bude zveřejněna vždy den předem do 18:00 
na serveru cgf.cz a na stránkách www.uandwe.eu/golf 
7. Časový plán turnajů je určen startovní listinou. Začátek turnajů je vždy v pátek v 10:00 dopoledne. Organizátor turnaje a hlavní rozhodčí 
mají právo provádět změny v již zveřejněné oficiální startovní listině pouze z důvodu zachování regulérnosti a plynulosti soutěže. Vyhlášení 
výsledků dle kategorií bude následovat nejpozději 1 hodinu po posledním flightu. Konečné výsledky jednotlivých turnajů neleznete na 
webových stránkách www.uandwe.eu/golf a cgf.cz. 
8. Všechny turnaje série jsou hrány systémem Stableford, dle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF a místních pravidel jednotlivých hřišť. 
Startuje se postupným startem z jamky č. 1. a 10. 
9. Vložené soutěže na turnajích U&WE® Open Golf Tour 2014 jsou společné. 
10. Vítězství a pořadí na turnaji: Nejvyšší počet stablefordových bodů v jednotlivých kategoriích. V kategorii Stableford Brutto zvítězí hráč s 
nejvyšším počtem stb. bodů proti paru hřiště - bez vyrovnání HCP. 
11. Vítězství a pořadí na tour: Součet Brutto a Netto bodů (s limitem 36 pro hráče s HCP nad 36) z každého turnaje se započítává do 
celkového žebříčku JuCad Championship o luxusní golfový vozík. Vyhlášení JuCad Championship proběhne na podzimním turnaji U&WE® 
Open - Autumn Tournament, a to 26. září 2014. 
12. Na turnaji jsou pro vítěze vyhlašovány vložené soutěže Nearest to Pin (nejblíže pinu), Longest Drive (nejdelší drive) a Beat the Pro 
(porazte profesionála na tříparové jamce).
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Pravidla Tour: 
!
13. Součástí každého turnaje je i losování o reklamně-produkční služby společnosti U&WE® v hodnotě 60.000 Kč (30.000 + 20.000 + 
10.000 Kč pro tři vylosované), dále pak o víkendový pobyt a green-fee pro dvě osoby v našem areálu v hodnotě 5.000 Kč. Podmínkou 
účasti ve slosování je akreditace formou vizitky nebo vyplnění univerzální kartičky, které budou sloužit jako slosovací lístky. 
14. Hráči musí dodržovat pořadatelem stanovený časový limit dle místních pravidel hřiště. Pokud skupina hráčů ztrácí na skupinu předchozí 
více než jednu celou jamku a zdržuje hráče za ní, může pořadatel přikázat této skupině vynechání (škrtnutí) této jamky a pokračování na 
jamce následující. V případě neuposlechnutí má pořadatel právo skupinu z turnaje diskvalifikovat. 
15. Turnaje se mohou zúčastnit jen řádně přihlášení hráči do turnaje na serveru cgf.cz. Hráči jsou povinni být na startu 5 minut před 
určeným startovním časem. 
16. Používání elektrických golfových vozíků a měřicí přístroje jsou povoleny. 
17. Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat hráče z turnaje či z celé Tour, pokud má odůvodněné podezření, že hráč nehraje fair a 
nedodržuje Pravidla golfu, místní pravidla hřiště či zásadně porušuje golfovou etiketu. 
18. Poplatky na recepci klubu při registraci: Zvýhodněné green-fee a startovné dohromady 1.400 Kč ! Obsahuje welcome catering, svačinu 
do bagu, bohatý catering po hře, hodnotné ceny a poháry v 5 hlavních kategoriích pro první tři místa v každé jednotlivě a 3 v doprovodných 
soutěžích pro vítěze, grilování specialit po hře, losování o víkendový pobyt a green-fee pro dvě osoby v našem areálu v hodnotě 5.000 Kč. 
19. Možnost rezervace ubytování v luxusním hotelu na páteční noc či celý víkend a hry na sobotu či neděli! Užijte si s námi sportovní golf, 
spousty zábavy, vynikajícího jídla a pití v překrásném golfovém resortu v Mladé Boleslavi na mistrovském hřišti Sand Martin's Holes ! 
20. Minimální počet přihlášených pro konání turnaje je 16, maximální počet je 72 s tím, že pořadatel může navýšit kapacitu o zvané hosty 
maximálně na 96 hráčů. 
21. Protesty a reklamace: oficiální protesty a reklamace výsledků jsou přijímány soutěžním výborem. 
22. Kontakty: Na každém turnaji budou hosté požádány o kontakt (jméno, příjmení, společnost, email, telefonní číslo, adresu). V případě, že 
kontakt účastníci akce poskytnou, dávají tím souhlas s použitím údajů U&WE® k marketingovým účelům. 
23. Očekává se velký zájem kvůli nadstandardní kvalitě pořádané akce. Prosím, berte proto Vaše přihlášení jako závazné ! Pokud se z 
jakéhokoliv důvodu nebudete moci zúčastnit, zrušte prosím své hrací místo, aby se mohl přihlásit někdo jiný. Děkujeme ! V případě 
neomluvené absence na turnaji bude hráč vyloučen ze soutěžních kategoriích na dalších turnajích v dané sezóně a samozřejmě ze 
žebříčku JuCad Championship o luxusní golfový vozík.



Copyright © 2014 U&WE® ADVERTISING. All rights reserved.

U&WE® ADVERTISING s.r.o.  
F. V. Veselého 2635/15 (VGP Industrie Park Sever, Hala D1) | 193 00 Praha 9 - Horní Počernice | Czech Republic 
www.uandwe.eu | GPS: 50°07'21"N, 14°37'15"E | DIČ: CZ25675141

www.uandwe.eu


