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POZVÁNKA 
na  turnaj 

RAJEC BALNA CUP 2018 

 
Organizátor: GOLF PARK RAJEC – golfový klub 

Spoluorganizátor: Karol Balna – PGA Golf Professional A 

Ihrisko: GOLF PARK RAJEC 

Riaditeľ turnaja: Jozef Pešek 

Rozhodca: Karol Balna 

 
Dátum konania: 20. mája 2018 Počet kôl: 1 

Čas začiatku: 10:00 hod Počet jamiek: 9 
Čas ukončenia: 14:00 hod   

 
Spôsob štartu: Kanónový štart z červených a modrých odpalísk 

Termín uzávierky 

registrácie: 19.5.2018,  do 16:00 hod alebo naplnením kapacity turnaja 

Minimálny počet hráčov: 10 

Maximálny počet hráčov: 40 

 
Spôsob registrácie: záväzná prihláška mailom na clubhouse@golfparkrajec.sk 

Podmienky: súťaží sa v dvoch kategóriách – muži a ženy 

Spôsob hry: Stableford netto, bez úpravy HCP 

Víťazstvo: po turnaji 3 najlepší muž a žena  

 
Poplatky: člen GOLF PARK RAJEC – golfový klub: 19 EUR 

nečlen GOLF PARK RAJEC – golfový klub: 39,50 EUR 

V cene štartovného je zvýhodnené fee,  občerstvenie počas hry a po 

hre, ceny pre víťazov turnaja, športovo-technické zabezpečenie 

turnaja. 

Stravovanie: občerstvenie do bagu, obed po hre 
Ceny: trofeje a ceny od organizátora 

 

Bonus:  Po turnaji  je pre účastníkov turnaja  možný tréning s Karolom 

Balnom  ZDARMA 

 
Program turnaja, nedeľa 20.5.2018: 

09:00 hod: registrácia účastníkov, prevzatie skórkarty a zaplatenie   štartovného 

09:45 hod: otvorenie turnaja a príhovor 

10:00 hod: canon štart turnaja, obed po turnaji 

14:00 hod: vyhlásenie výsledkov turnaja 
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Po turnaji budete môcť využiť nasledovné možnosti: 
 

• záujemcovia o hru ďalších 9 jamiek na ihrisku (mimo turnaja)  

za zvýhodnené Fee 14 EUR ,  resp. 1 EUR  (platí pre člen  GPR – 
golfový klub) 

 

 

 

Pre nehráčov golfu (ženy, deti, seniori), sprevádzajúcich účastníkov turnaja 
ponúkame možnosť zahrať si footgolf – hra podľa golfových pravidiel s futbalovou 
loptou na footgolfovom ihrisku PRO. 
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              RAJEC BALNA CUP 2018 
                          Propozície turnaja 

 

 

 

 

 

RAJEC BALNA CUP 2018  je druhým ročníkom golfového turnaja  pre odchovancov (a 

nielen pre nich) golfového trénera  Karola Balnu. Ide o turnaj zameraný pre začiatočníkov s 

golfom, ktorí zbierajú skúsenosti s účasťou na turnajoch. Počas tohto turnaja vás bude 

sprevádzať skvelý Karol Balna, pomôže vám usmernením a radami ako zvládať niektoré 

situácie, údery, aké pravidlo máte použiť.  Toto nie je na turnajoch štandardne možné, a 

preto  tento turnaj nebude s úpravou HCP. 

 

 
Záujemcovia o účasť na turnaji musia poslať záväznú prihlášku na mailovú adresu 

clubhouse@golfparkrajec.sk. V prihláške je potrebné uviesť mená hráča/hráčov, 

telefonický a mailový kontakt. Hráči sú povinní dostaviť sa v deň turnaja na recepciu v Club 

House GOLF PARK RAJEC na registráciu, kde zaplatia aj štartovné. 

 

 
Spôsob registrácie: záväzná prihláška mailom na clubhouse@golfparkrajec.sk 

Podmienky: súťaží sa v dvoch kategóriách – muži a ženy,  
Spôsob hry: Stableford netto, bez úpravy HCP 

Víťazstvo: traja najlepší muž a žena  
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Poplatky: člen GOLF PARK RAJEC – golfový klub: 19 EUR 

nečlen GOLF PARK RAJEC – golfový klub: 39,50 EUR 

V cene štartovného je zvýhodnené fee,  občerstvenie počas hry a po hre, 

ceny pre víťazov turnaja, športovo-technické zabezpečenie turnaja. 

Stravovanie: občerstvenie do bagu, obed po hre 

Ceny: trofeje a ceny od organizátora 
 

Bonus:  Po turnaji  je pre účastníkov turnaja  možný tréning s Karolom Balnom  

ZDARMA 

 
 

 

Tešíme sa na Vás. 

 

 

GOLF PARK RAJEC 
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