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NEJVĚTŠÍ NABÍDKA
AMATÉRSKÝCH
GOLFOVÝCH TURNAJŮ
NA TRHU

Vážení obchodní partneři a hráči,
dovolte mi Vás pozvat s naší agenturou GPA do již 14. společné golfové sezóny.
Chtěl bych Vám předtím krátce poděkovat za podporu v roce 2020.
Tento rok byl pro nás nesmírně složitý, byl velmi organizačně náročný a jen fakt,
že se nám ho podařilo realizovat, považuji za obrovský úspěch.
Byl to rok, kdy se na začátku opravdu zvažovalo, jestli kvůli složité době pokračovat,
nebo ne. Jen Vaše veliká podpora, zájem a obrovská chuť se nevzdat, rozhodla o tom,
že letos tour proběhla. Moc Vám za podporu děkuji!
Ano, uvědomuji si, že došlo k řadě vynucených změn, že program byl velmi náročný,
ale s tím jsme do toho šli. Považuji za malý zázrak, že jsme všech 44 turnajů
zrealizovali bez zásadních omezení. Tento rok nás navíc ještě velmi posílil.
Proto se spolu s naším novým týmem těšíme na již 14. ročník.
Firma má v osobě Davida Pavelky, aktuálně CEO firmy, opravdu velikou posilu, po
roce spolupráce si myslím, že je to muž na správném místě.
Jsem přesvědčen, že má na co navázat, a že naše tour posune zase o kus dál.

V roce 2021 přicházíme opět s dalšími novinkami a minimálně 50 turnaji
„made in GPA“. Vedle našich hlavních tour MASTERS, PLAYERS, WAGC, MID
přicházíme s novou, respektive inovovanou tour PARTNERS.
Ta by měla ideálně doplnit nabídku našich tour o produkt, který nám chyběl v
kategorii turnajů se sportovně společenským zaměřením.
V plánu máme ještě další dva masové projekty pro širokou veřejnost,
o nich se rozhodne do konce roku 2020.
Minimálně v jednom případě půjde o projekt, který v ČR ještě není.
I v dalších činnostech agentury se snažíme být aktivní. Velmi dobře funguje spojení
s naší partnerskou společností CK Golf Planet. Mnoho z Vás využívá synergie mezi
partnerstvím v GPA a klubovým členstvím Golf Planet, a to nás těší.
Budeme se snažit výhody pro naše klienty neustále zvyšovat,
jelikož víme, že stagnace v golfu znamená de facto pád.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem a Vašim blízkým popřál
pevné zdraví.
Nám všem golfistům i golfu jako sportu přeji klidnou, ničím
nerušenou sezónu 2021.
Bude mi ctí se s Vámi opět potkat na greenech našich turnajů.
Adolf Červinka
Majitel GPA

Děkuji za Vaši podporu.

Přehled projektů GPA 2021
GPA MASTERS

WAGC, WAGI
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

nejlépe hodnocená sportovní amatérská tour v ČR
hraje se v nejlepších resortech v ČR a Rakousku,
finále ve Fontaně ve Vídni
hraje se na rány s vyrovnáním HCP
a je určena pro sportovní hráče
mnoho dlouhodobých soutěží
špičková turnajová organizace, on-line scoring,
rozhodčí ČGF
vlastní aplikace pro pohodlí hráčů i partnerů
all inclusive bohaté občerstvení na turnajích
vlastní časopis o tour, vlastní pořady v TV

•
•
•

ojedinělý golfový zážitek, tradice již 25 let
finále v Mexiku na 4 kola na rány s vyrovnáním,
2 cvičná kola
reprezentace ČR
hra na nejlepších hřištích v Mexiku
hra s nejlepšími amatéry z celého světa

GPA CZECH
MID & SENIOR TOUR

GPA PLAYERS
•
•
•
•
•
•
•

nejlepší resorty v ČR, SR a Rakousku
špičkově organizovaná tour pro hráče
s HCP ideálně do 40
tour zaměřená sportovně,
ale i jako relaxační projekt
vložené soutěže o hodnotné ceny na jamkách
špičková organizace, on-line scoring
bohaté občerstvení all inclusive na turnajích
finále v resortu Fontana u Vídně

•
•
•
•
•
•

jediná sportovní tour na trhu v ČR
ve spolupráci s ČGF pro hráče 30+ a 50+
špičkové resorty v rámci tour
výborná cena
dvoudenní turnaje
dlouhodobý žebříček ČGF
hra po třech, rozhodčí ČGF, výborné tempo

TOUR MASTERS

Termínová listina 2021
27.5.

3.6.
Casa Serena

Karlštejn

11.6.

10.6.

Haugschlag - Old

Haugschlag - New

17.6.

24.6.
Konopiště

Prémiový produkt GPA, který vstupuje do svého XIV. ročníku.
Tour je dlouhodobě hodnocena jako nejlépe organizovaná sportovní komerční
amatérská tour v ČR.
Tour se hraje na rány s vyrovnáním maximálně 15 ran a je doporučena pro hráče s HCP do 18.
Omezená kapacita každého turnaje je maximálně 52 hráčů, kteří startují na takzvané partnerské hrací karty,
kterých je vydáno 52 na sezónu.
Hrací karta je přenosná, na jednu kartu tedy může v průběhu tour nastoupit více hráčů.
Základní část partnerské karty se skládá z 11 turnajů, součástí kterých je 8 turnajů na rány
s vyrovnáním jednotlivců a tři turnaje dvojic.
Jako prémiové turnaje jsou dvě kola jamkovky, kterých se zúčastní 32 hráčů respektive 16 hráčů.
Na každém turnaji se hraje o body do dlouhodobého žebříčku Race to Fontana, který rozhodne
o rozdělení hráčů do ﬁnále.
Finále se hraje na tři kola ve Vídni. První kolo hrané jako ,,superaut“ rozdělí hráče podle získaných bodů na
ﬁnalisty série MASTERS a PLAYERS.
Po prvním kole ﬁnále postupuje do dalších kol ﬁnále 21 hráčů s nejvyšším
počtem bodů ze série Race to Fontana, kteří pokračují dál do ﬁnále s uhraným
výsledkem na rány s vyrovnáním z prvního kola + boniﬁkací ze základní části,
kdy si 10 nejlepších odnese bonusové rány od 10 po 1.
Vítězem tour MASTERS je hráč s nejnižším výsledkem na rány po třetím
ﬁnálovém kole.

25.6.

5.8.
Penati - Heritage

Možnost účasti: sponzorská nebo reklamní smlouva, jejíž součástí
je partnerská hrací karta.

PGA National Prague OAKS

Adamstal

26.8.

2.9.
Panorama Kácov

8.9.

Albatross - Major

16.9.
Fontana - Finále

Panorama Kácov

17.9.

18.9.
Fontana - Finále

o hodnotné ceny.
CEO, Ředitel projektů
MASTERS a WAGC/ WAGI

Fontana - Major

12.8.

6.8.

V rámci Tour jsou připraveny další dlouhodobé doplňkové soutěže

David Pavelka

Penati - Legend

23.9.
Panorama Kácov

Fontana - Finále

Galerie vítězů 2008-2020

2008

Milan Kostečka

2009

Jiří Zídek

2010

Petr Bílek

Galerie Major 2015-2020

2011

Ondřej Špůr

Lubomír
Hakl

Tomáš
Vodseďálek

GPA Golf Tour
Masters Major

GPA Golf Tour
Masters Major

Petr
Makovský

Branislav
Straka

GPA Golf Tour
Masters Major

GPA Golf Tour
Masters Major

2015
2012

Petr Bílek

2016

Karel Valdauf

2013

Tomáš Čížek

2014

Zbyněk Kemr

2017

Jan Šmída

2015

Jiří Jelínek

2018

Petr Bílek

2019

Václav Hrubý

2017

Peter
Palka

2020
Tomáš Vodseďálek

2016

GPA Golf Tour
Masters Major

2019

2018

Martin
Charvát
GPA Golf Tour
Masters Major

2020

TOUR PLAYERS

Termínová listina 2021
27.5.

3.6.
Casa Serena

Karlštejn

17.6.

10.6.
Haugschlag - New

24.6.

Konopiště

5.8.
Fontana - Major

Penati - Legend

Tour, která se hraje již třetí rok paralelně s Masters Tour.
Hraje se na rány s vyrovnáním a je doporučena hráčům s HCP nad 18 s odpočtem 36 ran.
Kapacita turnaje je maximálně 48 hráčů, kteří nastupují na partnerské karty, kterých je emitováno 48.
Hrací karta je přenosná, na jednu kartu tedy může v průběhu tour nastoupit více hráčů.
V základní části Race to Fontana čítající 8 turnajů se bojuje o 6 postupových míst do ﬁnále, které je
dvoukolové a hraje se v prestižním resortu GC Fontana u Vídně na rány s vyrovnáním maximálně 28 ran.
V každém turnaji jsou ocenění tři nejlepší hráči ve dvou kategoriích hraných na stablefordy a absolutní vítěz
na rány s vyrovnáním maximálně 36 ran.
Součástí turnajů jsou vložené soutěže longest drive pro muže a ženy a společný nearest to pin.
Možnost účasti: sponzorská nebo reklamní smlouva, jejíž součástí je partnerská hrací karta.

Lenka Ondráčková

Ředitelka projektů
PLAYERS
a Czech MID & Senior Tour

12.8.

2.9.
PGA National Prague OAKS

Albatross - Major

18.9.

17.9.
Fontana - Finále

Fontana - Finále

GOLFOVÉ TURNAJE
NA KLÍČ

TURNAJ NA KLÍČ je sportovně společenský golfový projekt pro ﬁremní, korporátní klienty
či soukromé osoby, jehož hlavním cílem je prožít krásný den na golfu s obchodními partnery
a přáteli.
Každý turnaj připravujeme pro klienta individuálně, je to tak ideální příležitost zviditelnit svoji společnost a
uspořádat pro své klienty turnaj ve vlastním brandu.
Profesioonálně zorganizujeme celý golfový den či víkend od zajištění místa, pozvánek, občerstvení, samotné
hry a vyhlášení výsledků až po doprovodný program, afterparty či ubytování.

Romana Pavelková

Ředitelka marketingu
a projektu TOUR NA KLÍČ

GPA CZECH
MID & SENIOR TOUR

Termínová listina 2021
5.6.
6.6.

14.6.
15.6.
Černý Most

Hluboká nad Vltavou

24.7.
25.7.

23.8.
24.8.
Ostravice

GPA Czech Mid & Senior Tour (CMST) je seriálem pěti základních dvoudenních
kvaliﬁkačních turnaj a dvoudenního ﬁnálového turnaje, kam postupují
z každé kategorie ti nejlepší dle propozic.
Projekt pořádá agentura GPA společně s českou golfovou federací.
Tato sportovní tour pro hráče a hráčky věkové kategorie MID-Amateur (30 let a výše s max. HCP 18) a
Senior (50 let a výše s max. HCP 26) je největší sportovní tour pro amatéry v České republice v těchto
kategoriích na rány.
Žebříček tour se sestavuje na základě bodů získávaných za umístění v jednotlivých turnajích tour.
Výsledky se současně zařazují i do národního žebříčku amatérů, amatérů MID a seniorů ČGF.

Lenka Ondráčková

Ředitelka projektů
PLAYERS
a Czech MID & Senior Tour

24.9.
25.9.
Panorama Kácov

Karlštejn

WAGC / WAGI

World Amateur Golfers Championship je největším amatérským projektem svého druhu na
světě, který založil Sven Tumba Johansson v roce 1995.
Kvaliﬁkační turnaj je otevřen všem golﬁstům, na základě tohoto turnaje bude vybráno pět vítězů pěti HCP
skupin, kterým bude umožněno reprezentovat svou zemi na mistrovství světa.
Turnaje se může účastnit každý golﬁsta bez omezení HCP s trvalým pobytem v ČR a dosažením věkové
hranice 18 let. Hráč musí mít v sezóně 2021 odehraných minimálně 5 turnajů.
Termín kvaliﬁkačního turnaje bude upřesněn.

Partneři GPA Golf Tour

EAGLES
systems

w w w . c o o l i t . c z

VYZKOUŠEJTE NAŠI

MOBILNÍ APLIKACI

WWW.GPA.CZ
info@gpa.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v projektech GPA GOLF 2021.
Autor fotografií: Nešo Matić

