I N D O O R

GICP: ZAŽIJETE REAL TIME, PŘESNOST SE BLÍŽÍ REALITĚ

LEŤTE S MÍČKEM!

C E N T R U M
je samozřejmostí. Dokonce si
můžete nastavit kameru přímo
do míčku a pak vidět let z jeho
pohledu. Virtuální 3D kamera
umí s míčkem „letět“ až na
místo jeho dopadu. Vše se děje
okamžitě, žádné nahrávání,
žádné zdržování. Grafika je
tak rychlá, že opravdu můžete
hrát „real time“.
Simulátory jsou umístěny
ve vlastních boxech, které nabízejí velkorysý prostor. Oproti
klasickým kójím jsou o 1,5
m širší a o 0,5 m vyšší. Nemáte
tak pocit stísněnosti a strachu,
že při podařeném drivu trefíte kromě míčku třeba strop.
Dobrou zprávou je rovněž ta
o simulaci puttování. Hraje se
přes dva senzory, není potřeba
míček dohrávat až do plátna

Indoor centrum o rozloze 1.000 m² nabízí:
 6 moderních simulátorů ProTee s vysokým koeficientem realističnosti
 5 driving range odpališť, chip & putting, tvarovaný green
 Konference, firemní večírky, přímé přenosy PGA, turnaje
 Klubové zázemí, roční členství od 1.200 Kč s registrací v ČGF, firemní karty

V Praze 10 - Horních Měcholupech byl v listopadu otevřen Golf Indoor Center
Prague (GICP), jedno z největších a nejmodernějších indoor center v Česku.
ProTee2.0. Zpestřila ho charitativní soutěž, kterou spontánně
vyhlásil profesionální hráč
golfu a jeho velký propagátor
Jakub Kučera - vynesla 3 tisíce korun pro hostivařský psí
útulek. Potěšila i degustace
bulharských vín od firmy
Winecolor.

P

rogram slavnostního otevření zahrnoval driving +
chip & putt + exhibici Johna
Horského a Jakuba Kučery,
včetně soutěží a volné hry
na 6 nových simulátorech

JAKO NEKONEČNÝ FILM
Srdcem centra je špičková technologie simulátoru ProTee, která využívá senzory v rohožce
a dvě vysokorychlostní kamery
snímající hráčův švih, impakt
a let míče. Doslova umělecké
dílo firmy ProTee United BV
(více jak 10 tisíc hodin vývoje)
nabízí všechny vlastnosti, které
mají konkurenční simulátory,
a k tomu ještě inovace navíc.
Vysokorychlostní optické
senzory sledují golfovou hůl
i míček, což ve výsledku dává
vysoce realistickou dráhu letu
míčku.
Odpaluje se z jedné rohožky
a na simulátoru tak neřešíte
různé povrchy zda hrajete z od-

paliště nebo z bunkeru. Různé
typy ran řeší sám počítač a podle zvolené hole vám přidá nebo
ubere na délce odpalu.
Zvláštností je kalibrace holí,
kterou si v tréninkovém módu
musíte projít. Systém umožňuje hrát vlastními holemi
online turnaje, nebo třeba jen
proti počítači na 95 mistrovských hřištích z celého světa,
např. na Oak Field, Royal Links
nebo na Tall Pines. Grafický
systém s vysokým rozlišením
(70 snímků za vteřinu, 16.7
milionů barev) dovoluje hráči
se pohybovat v reálném čase
kdekoliv po hřišti. Toto je velkou výhodou oproti klasickému statickému zobrazení. Celý
grafický systém funguje jako
nekonečný film. Například,
když se chcete podívat, co je
za kopcem, jednoduše prstem
hýbnete virtuální kamerou.
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
Přelety nad hřištěm a možnost
simultánního zobrazení více
než jednoho herního pohledu

a přesnost se tak velmi blíží realitě. I zde tak jako na reálném
hřišti poznáte rozdíly mezi
rychlostí a modelací greenů.
Puttování je tak velmi přesné
– Přijďte se o tom přesvědčit,

jste srdečně zváni!		

Kontakt a bližší informace:
Mgr. Tomáš HOUDEK, president GICP o.s.,
tomas.houdek@gicp.cz ,
Praha 10 - Horní Měcholupy,
Hornoměcholupská 497a, www.gicp.cz
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