
 
 
Vážené dámy, vážení páni, priatelia, Lioni! 

 
V mene slovenského Lions Club Piešťany (www.facebook.com/LionsClubPiestany ,    

www.lions-club.sk)  si Vám dovoľujeme oznámiť, že po úspešných štyroch ročníkoch sme sa 
rozhodli poňať organizáciu nášho charitatívneho golfového turnaja veľkolepejšie. Pripravujeme 
pre Vás medzinárodný turnaj dvojčlenných družstiev v golfe International Lions Team Golf Cup 
2019, ktorý sa uskutoční na Slovensku v dňoch 3.-4.5.2019 v Nitre 
(https://www.nitra.eu/www/),  Red Oak golf klub  (http://www.redoakgolf.sk/en/). 
Ubytovanie sme zabezpečili v jednom z najlepších nitrianskych hotelov, ****MIKADO 
(https://hotelmikado.sk/).  

Program podujatia: 
2.5.2019 od 14:00 tréning na ihrisku Red Oak (v prípade záujmu uveďte v prihláške) 
3.5.2019 od 9:00 prezentácia, slávnostné zahájenie a 1. súťažný deň, turnaj dvojíc (formát určíme 
v propozíciách) 
4.5.2019 od 10:00 2. súťažný deň, turnaj jednotlivcov Stableford 

Po skončení sa prepočítajú, zrátajú výsledky hráčov jednotlivých dvojíc za obidva súťažné 
dni a vyhlásia sa výsledky so slávnostným odovzdávaním hodnotných cien a bohatým záverečným 
rautom s programom.  

Štartovné pre dvojicu je 400,-€ (pre nehráča pri konzumácii na turnaji 50,-€) Počas 
obidvoch súťažných dní je v cene štartovného zabezpečený kompletný ketering priamo v golf 
klube aj na halfway.  

Cena ubytovania podľa typu izieb je od 60 do 70,-€ s raňajkami/osoba a noc 
(špeciálne pre náš turnaj). V cene ubytovania je možnosť využiť hotelové wellness centrum 
(7:00-22:00) a squash. Počas turnaja pripravíme pre nehráčov  zaujímavé sprievodné 
podujatia.  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. 

Prihlášky na turnaj zasielajte v termíne do 23.4.2019 na adresu: roman.jilly@resop.sk , 
po tomto termíne ešte bude možné sa prihlásiť cez SKGA. Do prihlášky prosíme uviesť mená 
hráčov, nehráčov, zloženie dvojíc, aktuálny HCP, reg. číslo príslušnej golfovej asociácie, 
požiadavku na trénig 2.5.2019 po 14:00 hod, požiadavku na ubytovanie, e-mail a tel. 
kontakt. Propozície turnaja s ponukou sprievodných podujatí aj s upresnením časového 
harmonogramu jednotlivých dní Vám zašleme najneskôr v termíne do 30.4.2019.  

Touto cestou by sme Vás, Vašich parterov, prípadne aj s Vašimi golfovými priateľmi chceli 
na toto charitatívne podujatie srdečne pozvať. Sme si vedomí, že organizácia takéhoto podujatia 
nie je jednoduchá, ale je to pre nás veľká výzva. Veríme si a počítame, že aj s Vašou podporou a 
aktívnou účasťou sa nám podarí naplniť  naše heslo „We serve! – Pomáhame!“ Čistý výťažok 
z podujatia bude venovaný na niektorý z charitatívnych projektov nášho klubu, o čom Vás budeme 
následne informovať.  

Tešíme sa na stretnutie s Vami.  
 
S pozdravom 

Ing. Roman Jilly,      
prezident Lions Club Piešťany 
e-mail: roman.jilly@resop.sk 
tel: +421 905 962 530 
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