INFORMAČNÝ SPRAVODAJ
Golfového klubu Meander a Golfového Ihriska GREEN MEANDOWS Ivanka pri Nitre

2019

... a v krátkosti : rok 2020 bude rokom 10. výročia založenia
Golfového klubu MEANDER a rokom zmien. Ihrisko je
redizajnované a prenormované od roku 2020 na „koľko rán
nad , tak taký HCP“, zmení sa členstvo - zlacnie, ale nebudú
poskytované driving-loptičky v členskom, otvorená bude
CROSS COUNTRY –Chip and putt academy, plochy pre
špeciálne tréningy, trocha sa „pohráme s terasou“, dáme 18jamkovú túru k 10. výročiu a ešte ďalšie veci. Musíme
flexibilne reagovať na veci okolo nás. Osvedčené
a atraktívne veci ponecháme, niektoré zmeníme a niektoré
sa stanú minulosťou.
Prezident GK Meander

1.

Veľmi vážnym dôvodom pre postupný prechod na parkový
charakter je aj deficit zrážok, ktorý pociťujú mnohé ihriská,
vrátane nášho. Prezident klubu A.Zelenaj pri zmenách využil
vedomosti člena normovacej komisie a ihrisko zmenil tak, aby
si na svoju hru a pohodu prišli aj začiatočníci a zároveň sa
s ním popasovali aj skúsený a dobrý hráči golfu. Zároveň sa
zmeny dotkli aj zrýchlenia hry.

3. Jedinečný charakter ihriska GREEN MEADOWS
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bunkre bez vplyvu na „normu“ ihriska a tie „vplyvné“ sa
upravili. Len stromov sa tak na ihrisku vysadilo viac, ako 300
kusov. Postupne sa z ihriska stáva park, čo v budúcnosti
určite poteší najmä v horúcich slnečných dňoch. Všetky
úpravy a zmeny mali za cieľ posunúť ihrisko z lúčneho
charakteru na možnosť golfovej prechádzky v parku.

Majstri a Majsterka Golfového klubu MEANDER
Zmeny na ihrisku
Jedinečný charakter ihriska GREEN MEADOWS
Turnaje v roku 2020
Členstvo v GK MEANDER
Rôzne

Majstri a Majsterka Golfového klubu MEANDER

Tak, ako v každom klube aj u Nás
máme Majstrov a Majsterku klubu za
rok 2019.
Majsterkou Klubu v hre na rany
v kategórii- Dámy sa stala Adriana
Melničáková
a v kategórii Muži
Milan Filka
Majstrovstvá v hre na jamky, systémom
každý s každým a potom finále priniesli
víťazstvo vo forme Majstra klubu v hre na
Jamky pre Petra Zajáca.
Gratulujeme

Ihrisko počas jeho rastu posledných 5 rokov sa stávalo herne
náročnejšie a náročnejšie. V štatistike hernej náročnosti
ihrísk sa Naše Ihrisko GREEN MEADOWS postupne dostalo
do prvej štvrtiny v náročnosti nie len všetkých golfových ihrísk
na Slovensku, ale aj niektorých jamiek. (verejne dostupné info o naj
ihriskách a jamkách je aj v apke-TEETIME, pod štatistikou ihrísk).
Najlepšie je sa držať v strede a redizajn a prenormovanie
ihriska spôsobili, že pri hre napríklad na HCP 15 mal zahrať
+11 rán na 18-tich jamkách. Teraz sme sa dostali na
osvedčenú klasiku koľko rán nad , tak taký HCP pri 18-tke.
Takže teraz stačí na HCP 15, zahrať + 15 rán(nie 11). A to je
už rozdiel, najmä ak sa blíži nový HCP systém. Nový hrací
HCP systém ihriska bude platiť od roku 2020, od začiatku
sezóny.
A v tom je jedinečnosť. Ihrisko pre každého a s jasným
výpočtom HCP hráča bez rôznych tabuliek a koeficientov.
Táto skutočnosť otvára možnosti najmä pri rôznych
prepočtoch počas turnajov a formátov hry, ale čo je hlavné,
užije si ho každá herná golfová úroveň. Z „Akademického
charakteru“ ihriska zostalo už len to, že na ňom zažijete
všetky herné situácie, ktoré len môže hráč zažiť vo svete
golfových ihrísk a možnosť si kvalitne zatrénovať na
tréningových plochách.
O nových detailoch ihriska viac na našej web stránke
www.golfnitra.sk od 2/2020

2. Zmeny na ihrisku
Predovšetkým počas konca roka 2018 a celý rok 2019 si
hráči mohli všimnúť zmeny a úpravy na ihrisku. Zmena sa
týkala najmä výsadby stromov, úprav v lending zónach skreč
a bugy hráčov, zmena je aj v bunkroch, kde boli zrušené

4. Turnaje v roku 2020
Rok 2020 je rokov výročia a k tomu patrí aj Výročná Túra
10-tich HCP 18-jamkových turnajov vo forme eklektik
vyhodnotenia. Pri tomto hodnotení sa zo všetkých

odohraných turnajov (minimálne 4 odohrané pre zaradenie)
vyhodnotia najlepšie odohrané jamky a po odrátaní
HCP(alebo jeho časti) ku koncu túry s vyrátanými ranami
určia body. A tie rozhodnú o víťazovi. Prvou cenou bude
príspevok na Golfový pobyt napríklad.

roku a nevzťahujú sa naň žiadne iné zľavy. Členstvo je
vedené ako „BIELE“ v tabuľke cien členstiev v GK Meander.
Upozorňujeme na detailný popis členstiev vo „Všeobecných
podmienkach členstva v GK Meander“, ktoré nájdete v časti
„KLUB“.

Samozrejmosťou bude aj osvedčený HCP deň - nedeľa
9-jamiek a aj zábavné turnaje. V tejto časti spomeniem aj to,
že jamkovková liga bude v tom istom formáte ako každý rok,
teda systém hry zberu bodov z jednotlivých duelov. Zúčastniť
sa jej na rozdiel od majstrovstiev v hre na rany budú môcť
i nedomovskí členovia GK Meander.

6. Rôzne
Predovšetkým pre tých, ktorí si chcú vyskúšať golf bude
spustená CROSS COUNTRY –Chip and putt Academy
(CCA). Týmto eliminujeme tzv. náhradný variant hry na jamke
č.1 a 9.. Zároveň nová CCA bude určená na tréning
špeciálnych herných situácií iba výhradne za prítomnosti
trénera. CCA bude bezplatná.

Majstrovstvá lubu v hre na rany budú jednodňové.

Pokračovať budeme aj s úspešným získavaním priaznivcov
golfovej hry vo formáte Ihrisko na rok a k tomu kurz na HCP
54, kde vydáme aj písomnú publikáciu so všetkým čo ku
golfu, jeho pravidlám a etikete patrí. Špeciálna časť bude
venovaná technike golfu.

5. Členstvo v GK MEANDER
Po 10-tich rokoch fungovania klubu a golfového ihriska
prišiel čas veľa vecí ohodnotiť, zhodnotiť a prehodnotiť.
Systém, ktorý bol na začiatku existencie reagoval na stav,
ponuku a fungovanie golfových klubov a ihrísk na Slovensku.
Ani teraz tomu nebude inak.

Postupne sa bude meniť aj charakter terasy a zmena
vzhľadom na návštevnosť bude aj v parkovacích
možnostiach.

Za tie roky sme sa posunuli predovšetkým v stave
a hrateľnosti ihriska, o čom svedčí aj spätná väzba od hráčov.
Samozrejme, že napríklad extrémne suchá ustojí len málo
ihrísk, ale aj na toto sme už pripravený.

Bez vývoja a rozvoja zastaneme v napredovaní na mieste
a my stáť na mieste nemienime.

Vždy je dôležité ako sa hovorí „pomer cena a výkon“.
V tomto prípade sa jedná o charakter, kvalitu ihriska
a tréningových plôch za istú sumu. Benčmarkovou metódou
a S.W.O.T analýzou ponúk v rámci Slovenska prezídium
vyhodnotilo návrh a zhodlo sa na tom, že v pomere
cena/výkon zostaneme v atraktívnych hodnotách. Loptičky
poskytované v rámci členského budú zrušené a členské sa
zníži.

CENNÍK Na rok 2020, okrem cien členského v GK Meander,
zostane prakticky bez zmien, vrátane výhod pre partnerské
ihriská v listingu s tým, že aj oni nám potvrdia reciprocitu. Nad
tým budeme pracovať na začiatku roku 2020.
No a tá vzdialenejšia ku koncu roku 2020 ambícia pre
záujemcov, je usporiadanie golfového výjazdu do Turecka.

Ročný
GOLFOVÝ KLUB MEANDER - členstvo 2020
poplatok
€ 420
Individuálne klubové členstvo
€ 100
Individuálne Juniorské klubové členstvo (do 18 rokov)
€ 390
Rodinné členstvo: (cena za dospelú osobu)
€ 90
Rodinné členstvo: (cena za Juniora do 18 rokov)
€ 250
Seniorské členstvo *
€ 390
Nedomovské členstvo - bez vedenia HCP
Registračné členstvo - vedenie HCP, voľný vstup na
€ 70
tréningové plochy, extra fee na turnajoch

Na www.goflnitra.sk je zverejnený Nový cenník na rok 2020.
Vedenie GK Meander
December 2019

* Jeden člen rodiny musí byť riadny individuálny člen GK Meander , alebo bol riadnym členom GKM 5
rokov, cena vrátane vedenia HCP

Jedným z dôvodov na zmenu poskytovania loptičiek je aj
uzatvorenie terasy, kde boli loptičky pod „dohľadom“. Systém
fungovania recepcie zostáva nezmenený, ako aj „pondelkové
zatvorenie Drajvingu do 15:00 hod. počas pracovných dní“.

Mnohí hráči a hráčky golfu, ktorý nás navštevujú z iných
klubov čoraz častejšie vyslovovali želanie zváženia
nedomovskej formy členstva v našom klubu, so všetkými
výhodami, čo k nášmu členstvu patria. Vytvorili sme možnosť
nedomovského členstva, ktoré platí v rámci kalendárneho
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