28. SRPNA

8:00 – 18:00 příjezd hráčů, trénink – vstup pro diváky na driving
range (zdarma)

29. SRPNA

8:00 – 18:00 příjezd hráčů, trénink – vstup pro diváky na driving
range (zdarma)
13:00 Tisková konference v hotelu InterContinental Praha
(účast: Martin Kaymer, Lee Westwood, John Daly, Darren Clarke
a ředitel Ryder Cupu Richard Hills)
15:30 RAIFFEISENBANK exhibice na Vltavě – soutěž týmů v chipování na plovoucí ponton
(účast: Martin Kaymer, Lee Westwood, John Daly, Darren Clarke, Jamie Donaldson a jeden český hráč)
odjezd lodi od Čechova mostu – návrat mezi 16:30 - 17:00 (autogramiáda v přístavišti)
19:30 Players evening – restaurace Aureole

30. SRPNA

PRO-AM turnaje
cannon starty: 7:30 a 13:15
po skončení každého turnaje vyhlášení výsledků ve VIP hospitality u 18. jamky, večer slavnostní party

31. SRPNA

1. KOLO 7:30 - 19:00
14:30 – PILSNER URQUELL exhibice na driving range s Darrenem
Clarkem (vítěz The Open Championship 2011)

1. ZÁŘÍ

2. KOLO 7:30 - 19:00

2. ZÁŘÍ

3. KOLO 7:30 - 18:30
po celý den na 16. jamce soutěž „Překonej profíka“
– s každou skupinou profesionálů odehraje míč také jeden amatér
16:30 – „Souboj klubů“ – soutěž Nearest to pin dvoučlenných týmů
na 7. jamce o klubového mistra ČR
po celý den Dětská zóna RAIFFEISENBANK (atrakce, soutěže,
hlídání dětí)

3. ZÁŘÍ

4. KOLO 7:30 - 17:30
vyhlášení turnaje na 18. greenu
před slavnostním ceremoniálem finále puttovací soutěže
RAIFFEISENBANK o 100 tisíc Kč
po celý den Dětská zóna RAIFFEISENBANK (atrakce, soutěže, hlídání dětí)

31.8. - 3.9. GOLF FOOD FESTIVAL
turnajová vesnička – asijská, italská,
středomořská kuchyně, hamburgery,
kachní speciality, produkty českých
farmářů, italská zmrzlina, wafle
RAIFFEISENBANK puttování
o 100 tisíc Kč
Testovací jízdy s vozy ŠKODA
Soutěže na driving range
„NAPAL TO JAKO JOHN DALY“
a chipování na přesnost
SNAG golf - výuka golfu zdarma
POSLOUCHEJTE
Rádio Czech Masters 91.6

