
 

 

  

SEDIN Golf resort  
 Nové Osady 110  

 Veľké Úľany 

 

 

Švédska obchodná komora v SR ako súčasť neformálneho združenia 

zmiešaných obchodných komôr Chamber of Chambers (ChamCham)  si 

Vás dovoľuje pozvať na  Golftrophy 2020, ktorý sa uskutoční 2.10.2020 

v golfovom rezorte  SEDIN vzdialenom 40km od Bratislavy.  

Program :   08.30 Príchod a registrácia tímov, ranná káva 

09.15 Začiatok turnaja (T1 a T10) 

17.00 Slávnostné odovzdanie cien a večerný raut 

 

Počas Golftrophy je občerstvenie pre Vás zabezpečené.  

 

Formát hry:  Texas scramble štvoríc na rany 

s prihliadnutím na skupinový hendikep. 

Jazyky: slovenčina/nemčina 

 

Účastnícky poplatok:  

Štartovné+green fee – účasť na turnaji  

vrátane halfway občerstvenia  

a večerného rautu: 

Členovia komôr:  80€/osoba 

Nečlenovia komôr:  110€/osoba 

 

 

Prosíme Vás o prihlásenie sa na 

swedcham@sweden.sk 

najneskôr  do 30. 09. 2020. 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 
Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné  

po 30. 09. 2019. Napriek Vašej neúčasti na podujatí 

Vám bude fakturovaná plná suma.  

Pozvite svojich obchodných partnerov, kolegov a priateľov, aby sa 

pripojili k Vášmu tímu!  

 

Prosíme v poznámke uviesť, či sa zúčastníte turnaja s Vaším golfovým 

partnerom alebo ako sólo hráč a golfový partner Vám bude pridelený, 

ako aj Váš aktuálny HCP, prípadne HCP Vášho partnera. 

 

Pre golfových začiatočníkov : Kto by si rád vyskúšal zahrať golf, je 

srdečne pozvaný zapojiť sa do golfovej akadémie pre nehráčov.  

 

Viac informácií o udalosti nájdete na druhej strane pozvánky. 

 

Generálny partner:  

 

 
 

Golftrophy 2020 

 

Švédska obchodná komora v SR, 
Kaličiakova 27, 831 04 BA,  
Tel. 00421 917 750 884 
swedcham@sweden.sk 
www.sweden.sk 

 

2.10. 2020 o 9:00 hod. 
REGISTRÁCIA OD 8:30 hod.  
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Turnaj:   Každý tím sa skladá zo štyroch (alebo minimálne troch) hráčov. 

Každý člen tímu zahrá loptu. Kapitán vyberie najlepšieho podľa rozstrelu. Potom sa všetci 

hráči presunú k najlepšej loptičke a znovu hrajú z tejto pozície. Táto metóda 

hry pokračuje, až kým sa netrafíte do jamky. 

 

Registračný poplatok:  80,- EUR  / pre člena komory 

platba zahŕňa: green fee, raňajky, halfway a večerný raut 

110,-EUR / pre nečlena komory 

platba zahŕňa: green fee, raňajky, halfway a večerný raut.  

55,-EUR / golfová akadémia  

raňajky, halfway a večerný raut  

25,-EUR / pre nehrajúceho účastníka, večerný raut 

 

 

Ceny:    

o Golftrophy 2020 (1., 2., 3. miesto - tímy) 

o Nearest to the Pin (individuálny hráč) 

o Longest Drive 

o The most successful lady 
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