
Chcete si vyzkoušet sport, který vás může provázet 
celý život? Rádi soutěžíte a máte chuť si vydařený zá-
žitek okořenit výhrou? Přijďte se pobavit na náš DEN 
Bav se golfem!

DEN Bav se golfem je zábavný den pro všech-
ny sportovní nadšence. V rámci jednoho dne jsme pro 
vás připravili ochutnávku golfu, která vás přivede k ta-
jům této hry, včetně dalších sportovních, soutěžních 
a zábavných aktivit.

Bav se golfem je platforma České golfové fe-
derace, na které si můžete zábavnou formou rozšiřo-
vat golfové znalosti, neustále se zlepšovat a postupně 
se posouvat od úplných začátečníků až mezi pokroči-
lé golfisty. Na Bav se golfem naleznete nabídky všech 
zapojených hřišť a resortů. 

Více na www.bavsegolfem.cz

Hraj s námi a vyhraj!



V rámci každého DNE Bav se golfem si můžete vy-
zkoušet golf, zamluvit si lekci s trenéry nebo soutě-
žit o ceny. Když projdete čtyřmi golfovými stanovišti, 
můžete si zahrát své první jamky na golfovém hřišti 
a ochutnat tak opravdový golf. 
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Zaregistrujte se do Bav se golfem

Za registraci do Bav se golfem od nás navíc jako podě-
kování dostanete volnou vstupenku na prestižní turnaj  
D+D Real Czech Masters, kde se každý rok představují 
hvězdní světoví golfisté, a můžete také soutěžit o ceny 
v naší celoroční soutěži.

Udělejte si selfie

Fotografie je součástí registrace do Bav se golfem a záro-
veň ji můžete zveřejnit na Facebooku a dalších sociálních 
sítích – když k ní navíc přidáte vtipnou nebo neotřelou 
hlášku, můžete vyhrát v naší speciální facebookové sou-
těži o nejzábavnější příspěvek.

Sázejte putty jako Tiger

Když pošlete na greenu míček do jamky na co nejmen-
ší počet ran, máte vyhráno a můžete hodně vylepšit své 
skóre. Proto považují golfisté putty za vůbec nejdůležitěj-
ší údery na hřišti. Puttování trochu připomíná minigolf – 
v rámci DNE Bav se golfem máte výjimečnou možnost si 
vyzkoušet puttování na opravdovém greenu. Uvidíte, že to 
v pohodě zvládnete. 

Více na www.bavsegolfem.cz
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Více na www.bavsegolfem.cz
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Dostaňte se z písku

Na golfovém hřišti můžete narazit na nejrůznější pře-
kážky. Čas od času zelenou plochu narušují vodní plochy 
nebo tzv. bunkery, což jsou „ostrovy“ písku, z nichž se od-
paluje o fous obtížněji než z nízko střižené trávy. Vyzkou-
šejte si to!

Ukažte pořádný odpal

Dalekonosné odpaly nejsou tak jednoduché, jak to vypa-
dá u profíků v televizi. Vyzkoušejte si to na vlastní kůži díky 
našim trenérům, kteří vám ukáží vše potřebné. Jakmile 
se vám povede první odpal, zjistíte, že golf je opravdový 
sport. Návykový a velmi zábavný. 

Každá přihrávka se počítá

V golfu platí jako ve fotbale – skóruje se hlavně po dob-
rých přihrávkách. Musíte zkrátka dostat míč co nejblíže 
praporku, abyste ho pak poslali rovnou do jamky. Základ-
ním úderům okolo greenu se říká chipping a někteří gol-
foví machři přihrávku čas od času promění. Zkuste to taky! 
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Když projdete všechna golfová stanoviště, budete mít 
možnost zahrát si přímo na hřišti. Nezapomeňte se 
zaregistrovat na lekci s trenérem a spolu s ním pro-
jít buď několik vybraných jamek, nebo dokonce celé 
hřiště. 

Navíc každý, kdo obejde všechna stanoviště, automa-
ticky postoupí do další úrovně v naší platformě Bav 
se golfem.



Jako poděkování za registraci do Bav se golfem

získáte volný vstup 
na turnaj 

D+D Real Czech 
Masters

a také vás zařadíme do soutěže 
o hlavní cenu za celou sezónu!

Když se bavíte golfem, můžete vyhrát! 

Na každém DNU Bav se golfem můžete vyhrát nejen hlav-
ní cenu, ale i spoustu těch menších. Vyhlašujeme je v prů-
běhu každého DNE Bav se golfem. Soutěžit o ně můžete, 
pokud se zaregistrujete v naší Zóně Bav se golfem. 

Přehled všech cen, tedy hlavní cenu i dílčí ceny 
pro konkrétní DNY Bav se golfem, najdete na webové 
stránce www.bavsegolfem.cz/DEN-bav-se-golfem. 

Nezapomeňte se zúčastnit také vložených soutě-
ží na každém stanovišti a denních soutěží pro jednotlivé 
kategorie – golfoví hráči, začínající golfisté, děti. Hraje se 
o hodnotné ceny věnované hřištěm a jeho partnery!

* Chcete-li soutěžit o hlavní celosezonní výhru, musíte si aktivovat svůj 
účet na www.bavsegolfem.cz. Aktivační e-mail najdete ve své e-mailo-
vé schránce – stačí kliknout na uvedený odkaz. 
** Pravidla soutěže najdete na www.bavsegolfem.cz/pravidla-souteze. 

Více na www.bavsegolfem.cz



Proč začít 
hrát golf?

Zelený sport
Golf se hraje pod otevřeným nebem, v krásné, 
udržované přírodní krajině a na čerstvém vzdu-

chu. Pobyt na hřišti je dokonale osvěžující únik před stre-
sem každodenního života. 

Ryzí sport
Kdo golf nevyzkoušel, nevěří, ale golf není žádná 
poklidná procházka v parku. Při jedné hře musíte 

svižně ujít zhruba 8 km se zátěží a navíc odehrát několik 
desítek náročných odpalů. Golf bývá kvůli své technické 
náročnosti srovnáván se skokem o tyči. 

Férový sport
Golf může hrát na rozdíl od většiny jiných sportů 
prakticky kdokoliv. Navíc díky systému handicapů, 

který dokonale vyrovnává šance hráčů různých výkon-
nostních úrovní, mohou hrát společně začátečníci se zku-
šenými hráči nebo muži se ženami i dětmi apod. 

Pestrý sport
Díky různým formátům (jamková hra jako souboj 
dvou hráčů, na rány jako skupinová soutěž, four-

some jako soutěž dvojic apod.) je golf neuvěřitelně pestrý. 
Navíc žádná dvě hřiště nejsou stejná, ani dvě hry na tom-
též hřišti nejsou stejné. 

Svobodný sport
Golf je založený na fair play, proto je také každý 
hráč sám sobě rozhodčím. Jen naprosté mini-

mum hráčů tuto svobodu zneužívá. 

Zábavný sport
Golf je nejen sport, ale i hra – společenská, týmo-
vá, individuální. Lze ho hrát rekreačně i výkon-

nostně v libovolném věku. Jeho největší výhodou je hned 
několik úrovní měření sil – s ostatními hráči, hřištěm, pří-
rodními vlivy, ale především s vlastním temperamentem.

S golfem zažijete něco nového! 
Golf je sport na celý život!

Více na www.bavsegolfem.cz
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Zelená karta 
Bav se golfem

Kdysi sloužila zelená karta jako vstup na hřiště. To už 
dnes neplatí, nic takového ke golfu nepotřebujete. Na 
většinu českých golfových hřišť může každý, kdo ho 
neničí, neohrožuje ostatní hráče a nezdržuje hru. Tuto 
zelenou kartu jsme pro vás vytvořili jako vaši vstupen-
ku do světa golfu na www.bavsegolfem.cz, kde získáte 
dovednosti všech golfistů. 

Pokud během DNE Bav se golfem absolvujete 
všechna stanoviště, zůstane vám poslední díl kartičky. 
Díky němu se můžete na hřiště vrátit a využít výhody 
nabízené hřištěm. 

Více na www.bavsegolfem.cz

provozuje 
platformu 

Bav se golfem 


