
Mira Invitational Golf Tour
2014



Terms and conditions

- Českou republiku jsme v rámci naší tour již procestovali a je čas podívat se za
hranice. První mimo českou zastávkou se stává západní část Slovenska, kde jsou
zároveň nejlepší slovenská hřiště a jedno z vybraných hřišť je lahůdka světové
úrovně Penati – Legend Course projektovaná renomovanou firmou Nicklaus
Design podle USGA norem pro pořádání PGA soutěží. Na programu jsou tedy:
Euro Valley Malacky, Skalica, Penati – Heritage, Penati Legend Course.
- Hraje se jako obvykle na čtyři kola. Vítězem putovního poháru, a právo mít
pohár u sebe po dobu jednoho roku, se stane hráč s nejvyšším počtem
stablefordových bodů. Dále bude vyhlášen hráč s nejmenším počtem ran.
- Hraje se podle pravidel golfu a důležitou podmínkou účasti na turnaji je
dodržování golfové etikety
- Cílem letošního turnaje je užít si golf na mistrovských hřištích, která nám
nejsou díky své poloze, běžně dostupná. Dále spojit pěknou hru se zdravou
soutěživostí a zábavou.
Motto pro letošní rok zní:
„Soustřeď se pouze na ránu, kterou máš před sebou, ostatní věci, jako 

výsledek, se o sebe postarají sami.“

Terms and conditions



Itinerary

- Datum: 4.- 7.10.2014

- Předběžná kalkulace nákladů: 

Datum Ubytování Tee Time Price/round/night Total price

So-Út 4.-7.10.2014 Hotel Arli *** (Senica) 734 2 202 

Course

So 4.10.2014 Malacky Eurovalley 13:00 1 788 1 788 

Ne 5.10.2014 Skalica 11:00 1 238 1 238 

Po 6.10.2014 Penati - Heritage 9:00 1 444 1 444 

Út 7.10.2014 Penati - Legend 9:00 1 444 1 444 

Celkem ubyt. + green fee 8 114 



Players – personal invitation list

Předběžně přihlášení účastníci:

1. Filip Linek – obhájce titulu

2. Míra Zíka

3. Jíra Suchánek

4. Martin Vopátek (sněhulák)

5. Aleš Mikule

6. Láďa Hájek

7. 

8.

9.

10.

11.

12.



Motto

„Soustřeď se pouze na ránu, kterou 

máš před sebou, ostatní věci, jako 

výsledek, se o sebe postarají sami.“



Fotky z minulých ročníků

Mira Invitational 2013

Mira Invitational 2012

Mira Invitational 2011

http://www.zikagolf.com/mira-invitational-2013
http://www.zikagolf.com/mira-invitational-2012
http://www.zikagolf.com/mira-invitational-2011

