
Golf Match Play Day in Celadna Golf Course, Czech Republic

Program: 
8:00 Welcome drink a

snídaně 

10:00 Cannon start 

15:00 Oběd po hře 

16:00 Slavnostní vyhlášení 

S radostí Vám oznamujeme, že GolfMatchPlay se rozšiřuje o Českou
republiku a první turnaj bude ve slavném Prosper Golf Resortu Čeladná.
Čeladná je perfektní kombinací dvou 18 jamkových hřišť, vhodných jak
pro začátečníky, tak pro ostřílené golfisty. Hřiště jsou obklopená horami a
jsou šetrně zasazená do krásné přírody. Na designu hřiště se podílel slavný
Miguel Angel Jiménez, který na hřiště umístil spoustu vodních a písečných
překážek, a také úžasně tvarované greeny, které prověří každého golfistu.
 Golf Resort Čeladná třikrát hostil  European Tour a to v letech 2009, 2010
a 2011. Mezi vítěze tohoto turnaje se také řadí Peter Hanson bývalý hráč
Ryder Cupu. 
 
Představíme také několik vzrušujících soutěží, také budou zajištěny
úžasné dárky a ceny, tak aby to byl pro každého hráče nezapomenutelný
zážitek. V ceně je zahrnuta bohatá snídaně, oběd po turnaji a green fee k
turnaji. Budeme velmi rádi, když se připojíte k naší
www.GolfMatchPlay.com skupině a stanete se součástí jedinečného
turnaje na Čeladné.   
 
Poplatek za turnaj je 55 EURO/hráč. Cena zahrnuje welcome drink,
 snídani, občerstvení po 9 jamce, Green Fee, oběd po hře a slavnostní
vyhlášení. 
 
Podmínky: 
1.       Všichni hráči se musí před turnajem zaregistrovat na webu
www.GolfMatchPlay.com 
2.       Vítěz zápasu, musí zapsat svůj výsledek a zaplatit poplatek 9$ pro
započítání výsledku 
 

marina@golfmatchplay.com

+34 625 295 325

6. Října, Prosper Golf Resort Celadna, Czech Republic

Co je v ceně: 
1.)    Welcome drink a snídaně 
2.)    Green Fee 
3.)    Občerstvení po 9 jamce 
4.)    Oběd po hře 
5.)    Slavnostní vyhlášení 

APPLY NOW Celadna Golf Course  +420 734 761 357 – Roman Pros 
GolfMatchPlay +34 625 295 325 – Marina Reznichenko 

www.GolfMatchPlay.com

Cena:

€55*
Vše zahrnuto

*cena je pro nečleny golfového
klubu Prosper Golf Club

Cena pro členy Prosper
Gol Clubu je - €20



Golf Match Play Day in Celadna Golf Course, Czech Republic

Event Program: 
8:00  Welcome drink and

breakfast 

10:00 Shotgun  

15:00 Lunch in clubhouse

restaurant 

16:00 Award ceremony 

We are excited to announce that GolfMatchPlay opens the concept in
Czech Republic with the first event in famous PROSPER GOLF RESORT
CELADNA, located at Čeladná, Czech Republic. Celadna is  
a 36-hole facility and is an excellent combination of two golf courses,
suitable for both beginners and seasoned golfers. It delivers modern
features and top conditions in the mature surroundings of the mountains.
Architect  Miguel Angel Jiménez created many water hazards, sand traps,
Scottish bunkers and spacious, beautifully shaped greens. Čeladná hosted
three times European Tour in 2009, 2010 and 2011. Among the winners
belongs Peter Hanson a former Ryder Cup player. 
 
We will also be featuring a number of exciting contests and will have a
wonderful array of gifts and prizes on hand to ensure that this is a
memorable event for everyone! A gourmet breakfast and post-tournament
lunch are included in the tournament fees. We encourage you to join
www.GolfMatchPlay.com network and take part in the event. 
 
An entry fee 55 EUR per golfer includes: welcome drink and
breakfast; snack after the 9th hole; 18 holes of golf; gourmet lunch and
award ceremony.  
 
Commitment:  
1. All participants have to be registered at www.GolfMatchPlay.com
before the game. 
2. Winners of the matches have to register results by paying $9 fee online
after the game. 
 

marina@golfmatchplay.com

+34 625 295 325

6 October, Prosper Golf Resort Celadna, Czech Republic

What is included: 
1. Welcome drink and breakfast 
2. Green-fee during the event 
3. Snack after the 9th hole 
4. Lunch in Club Restaurant 
5. Award Ceremony 

APPLY NOW Celadna Golf Course  +420 734 761 357 – Roman Pros 
GolfMatchPlay +34 625 295 325 – Marina Reznichenko 

www.GolfMatchPlay.com

Price:

€55*
All-Included

*Price for non-members of the
Celadna Golf Course

Price for the members of
Celadna Golf Course- €20


