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Dieta sportowca (golfisty!)
Niektóre osoby uprawiaj¹ sport
dla zdrowia i szczup³ej sylwetki,
inne traktuj¹ go wyczynowo i ich
celem jest osi¹gniêcie jak naj-
wy¿szej formy sportowej. Zasa-
dy ¿ywienia podczas wzmo¿o-
nego wysi³ku fizycznego w du-
¿ym stopniu zale¿¹ od jego ro-
dzaju.
Zaspokojenie potrzeb organizmu
poprzez zbilansowanie diety jest
niezwykle wa¿ne dla osób upra-
wiaj¹cych sport rekreacyj-
nie.Podczas du¿ego wysi³ku fi-
zycznego zapotrzebowanie na
energiê gwa³townie roœnie. Dla
golfisty nios¹cego torbê z kijami
przejœcie pola mo¿e prowadziæ
do zwiêkszenia zapotrzebowania
na energiê nawet do 2000 kcal. W sezonie, przy intensywnym tre-
ningu nale¿y na bie¿¹co pokrywaæ straty energii przez spo¿ywanie
pokarmów o du¿ej zawartoœci wêglowodanów. Na zapotrzebowanie
energetyczne wp³ywa równie¿ p³eæ, masa cia³a oraz temperatura

otoczenia. Wysoka i niska otocze-
nia mo¿e zwiêkszyæ zapotrzebowa-
nie na energiê o oko³o 20%.

Co powinno znaleŸæ siê w jad³ospi-
sie sportowca?
Wêglowodany - to najwa¿niejsze
Ÿród³o energii dla naszego organi-
zmu. Wa¿ne jest, ¿e odpowiadaj¹
za regulacjê poziomu sytoœci i g³o-
du.Popularnym Ÿród³em wêglowoda-
nów s¹ ziarna: zbo¿a, ry¿, kukury-
dza, nasiona roœlin str¹czkowych:
groch, fasola, bób, soczewica, soja
oraz roœliny okopowe: ziemniaki,
buraki cukrowe.T³uszcze - s¹ naj-
bardziej skoncentrowanym Ÿród³em
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energii, z 1 g t³uszczów wy-
zwalaj¹ siê 9 kcal, Mo¿emy je
podzieliæ ze wzglêdu na pocho-
dzenie na roœlinne i zwierzêce
Zawartoœæ t³uszczu w diecie
powinna byæ ograniczana (nie
powinna przekraczaæ 30%
wartoœci energetycznej po¿y-
wienia). Dzienne zapotrzebo-
wanie na t³uszcze wynosi oko-
³o 60 g.Bia³ko -  kolejny bar-
dzo wa¿ny sk³adnik po¿ywie-
nia. Bia³ko jest cennym mate-
ria³em budulcowym miêœni, bez
którego nie mo¿na osi¹gn¹æ
odpowiedniego poziomu si³y
czy ukszta³towaæ sylwetki.
Ponadto bia³ka mog¹ stanowiæ
alternatywne Ÿród³o energii, s¹
potrzebne przy produkcji hor-

monów, enzymów i ka¿dej tkanki naszego cia³a. Bia³ko stanowi Ÿró-
d³o materia³u budulcowego dla miêœni. Dzienne zapotrzebowanie na
bia³ko 20% poch³anianych kalorii.Witaminy - bior¹  udzia³ w procesie
uzyskiwania energii z po¿ywienia, dlatego ich obecnoœæ w diecie
sportowców powinna byæ znacznie zwiêkszona. Szczególnie wa¿ne
s¹ witaminy z grupy B, niezbêdne przy prawid³owym metabolizmie
wêglowodanów. Witamina C jest niezbêdna do syntezy kolagenu
oraz zwiêksza wch³anianie ¿elaza w przewodzie pokarmowym.

Zród³em witaminy C i B w diecie s¹ warzywa i owoce, natomiast
witaminy E - oleje s³onecznikowe i ryby. Woda - wysi³ek fizyczny
wi¹¿e siê z du¿¹ strat¹ wody i sk³adników mineralnych z potem.
Woda transportuje sk³adniki pokarmowe, usuwa zbêdne produkty prze-
miany materii, reguluje temperaturê cia³a. Przy intensywnym wysi³ku
zawodnik mo¿e traciæ kilka litrów wody na dobê. Zaleca siê picie 3-4
litrów mineralnej niegazowanej wody.
Nie poleca siê napojów o du¿ej zawartoœci cukrów oraz alkoholo-
wych. I na koniec:
Dieta sportowców powinna byæ lekko strawna, nale¿y unikaæ sma-
¿enia i pieczenia a zacz¹æ raczej gotowaæ i piec w folii; trzeba
wystrzegaæ siê fast foodów, a wiêc hamburgerów, hot-dogów  itp.,
które s¹ ciê¿ko strawne i zawieraj¹ du¿o t³uszczu.

,
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i n f o r m a c j e

25.11.2009 w hotelu Gromada w Warszawie odby³o siê NWZD PZG.Na
zebranie przyby³o ponad 35 delegatów .Zebranie otworzy³ Prezes
PZG Piotr Mondalski .Powo³ano komisjê mandatow¹ do ustalenia
wa¿noœci mandatów oraz pe³nomocnictw .Zajêlo to ponad 100 minut
,w tym czasie delegaci poszli na herbatê i kawê .O godzinie 13.50
odczytano decyzjê komisji mandatowej .Komisja mandatowa uzna³a
uniewa¿nienie mandatów da trzech klubów A&A z £odzi ,GS Józefów
,Lisiej  Polany z Warszawy .Status tych   klubów -to " spó³ki  a nie
stowarzyszenia" argumentowa³a komisja .Poddano pod g³osowanie i
tak zosta³o .Delegaci 23 g³osami odebrali prawo g³osu (na Walnym
Zebraniu Delegatów ) Klubom Golfowym zrzeszonym w Polskim Zwi¹zku
Golfa  zarejestrowanym w innej formie ni¿ stowarzyszenia.
Delegaci podejmuj¹c taka decyzjê prawdopodobnie kierowali siê prze-
konaniem ¿e  w ten sposób nie dopuszcz¹ do wspó³decydowania
przez " Golf 24"o przysz³oœci  Zwi¹zku.
"Dzisiejszy Zjazd cofa Zwi¹zek do ty³u o co najmniej kilka lat ",po-
wiedzia³ Piotr Mondalski prezes Polskiego Zwi¹zku Golfa.

* * *

W kwietniu tego roku w Binowie ko³o Szczecina powsta³ Polski Zwi¹-
zek W³aœcicieli Pól  Golfowych. Zaprasza ono wszystkich w³aœcicieli
do przyst¹pienia do Zwi¹zku, którego celem  jest ochrona praw
i reprezentowanie interesów pól golfowych. Polskie prawo powodu-
je, ¿e rozwój golfa jest hamowany, odwrotnie, ni¿ dzieje siê to
w wielu innych europejskich krajach.
Powo³ano Komitet Za³o¿ycielski w sk³adzie :
S³awomir Piñski
Wojciech S³upeczañski
Maciej  Pieñkowski
Robert Jakubiec
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Szanowni Pañstwo, Drodzy Golfiœci,
Pragnê poinformowaæ Pañstwa o powo³aniu do ¿ycia Fundacji Alba-
tross, której g³ównym celem dzia³ania bêdzie propagowanie golfa i
dzia³anie na rzecz rozwoju tej dyscypliny sportu. Zamys³ powo³ania
fundacji powsta³ kilka miesiêcy temu, w roku prze³omowym dla golfa.
Powrót golfa na IO w 2016 roku stawia ogromne wyzwania przed
polskim golfem. Przygotowanie szerokiej kadry olimpijskiej wymaga
bowiem wielu dzia³añ w sferze organizacji i zarz¹dzania oraz szkole-
nia m³odzie¿y, i promocji golfa w Polsce.
Sukcesy polskiego sportu w dyscyplinach olimpijskich to wieloletnia
praca sztabów trenerskich, odnowy biologicznej, kadry menad¿er-
skiej a przede wszystkim promocja dyscypliny wœród m³odzie¿y. Dzia-
³ania te po latach przynosi³y sukcesy w postaci medali olimpijskich.
Golf czeka tak samo d³uga i ¿mudna praca, któr¹ czas zacz¹æ. Pierwszy
medal olimpijski dla Polski w golfie bêdzie niew¹tpliwie wydarzeniem
historycznym.
Dzia³ania fundacji skupione bêd¹ wokó³ golfa jako dyscypliny sporto-
wej oraz narzêdzia rehabilitacji, formy integracji i wychowania, fo-
rum dyskusyjnego. Postaramy siê równie¿ zwróciæ uwagê na golfa w
kontekœcie programu Zielonej Europy.

Cele Fundacji Albatross:
1. upowszechnianie  gry w golfa i nauki gry w golfa w szko³ach wszyst-
kich szczebli jako elementu wychowania m³odzie¿y
2. promowanie  zasad postêpowania okreœlonych w regu³ach golfo-
wych
3.dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy infrastruktury organizacyjnej i tech-
nicznej niezbêdnej do rozwoju golfa
4.organizacjê forum dyskusyjnego o kierunkach rozwoju gry w golfa
5.organizacja szkoleñ, kursów, imprez edukacyjno-kulturalnych oraz
przedsiêwziêæ s³u¿¹cych promocji gry w golfa
6.organizowanie turniejów golfowych
7.propagowanie gry w golfa jako elementu rehabilitacji przy schorze-
niach uk³adu kr¹¿enia i schorzeñ narz¹dów ruchu
8.upowszechnianie gry w  golfa wœród osób niepe³nosprawnych
Przed nami ogrom pracy ale i konkretny cel. Mamy nadziejê, ¿e ta
krótka informacja zainteresuje Pañstwa i zainspiruje do wspó³pracy
z Fundacj¹ Albatross lub do przychylnego obserwowania naszych dzia-
³añ.

Z wyrazami szacunku
Eryk Rawicki
Prezes Fundacji
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TUNEZJA C U P  2 0 0 9
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t a k b y o³ ...
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Tunezja Cup 2009 to trzeci ju¿ turniej w tym roku o kryszta³
"Naszego Golfa" i nagrodê specjaln¹ galerii ADI ART. Poprzednie
– przypomnijmy – rozegrane zosta³y w Czechach i na Litwie.
Golfiœci grali na trzech 18-do³kowych polach wokó³ Monastiru:
Palm Links, Flamingo oraz El Kantaoui.
Pierwsze z tych pól, po³o¿one w samym Monastirze, jest mniej
uczêszczane i mniej ekskluzywne w porównaniu do dwóch po-
zosta³ych. Jest ciekawe, nie ma jednak zapieraj¹cych dech
w piersiach widoków, jakie co chwila pojawiaj¹ siê na Flamingo
i El Kantaoui. Na driving range na Flamingo pi³ki posy³a siê
w przepaœæ.  Roœlinnoœæ, laguny, morze i piêkna pogoda, która
dopisywa³a nam porzez ca³y czas – sprawi³y, ¿e prze¿ycia po-
zostan¹ niezapomniane.
Kto wybiera siê do El Kantaoui powinien albo wczeœniej zare-
zerwowaæ green fee (www.portelkantaoui.com.tn/english/golf/
rates.php) albo wpisaæ siê na listê oczekuj¹cych na pierwszy
do³ek jeszcze przed wejœciem na driving range. Nie wchodzi
w grê rozpoczêcie od 10 do³ka, bowiem znajduje siê on daleko
od domku klubowego.
Taka mo¿liwoœæ istnieje na Flamingo i jest to bardzo wygodne,
poniewa¿ i na tym polu nawet w dni powszednie jest kolejka
oczekuj¹cych na rozpoczêcie gry na "jedynce".
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Podajemy adresy internetowe pozosta³ych pól:
www.golfflamingo.com
www.golf-palmlinks.com
Golf w Tunezji? Naprawdê warto! Mimo, ¿e Flamingo oraz El
Kantaoui nie s¹ tanimi polami (na tym ostatnim gra kosztuje
prawie 90 dolarów USA). Na te dwa pola trzeba dojechaæ tak-
sówk¹ – i rada: ceny ustalcie przed jazd¹. Mo¿na du¿o utargo-
waæ!
Dodajmy jeszcze, ¿e El Kantaoui to dwa pola 18-do³kowe:
Panorama oraz The Sea (graliœmy na Panoramie). W pobli¿u
pierwszego tee Panoramy znajduje siê wielki pomnik pi³ki gol-
fowej.

Turniej wygra³ 16-letni £ukasz Skudlarski, ³¹cznym wynikiem
268. Na El Kantaoui mia³ 80 uderzeñ! Mamy nadziejê, ¿e przy
tym tempie postêpów £ukasz w przysz³ym roku wejdzie do
m³odzie¿owej kadry Polski.
Drugie miejsce przypad³o Adamowi Kowalczewskiemu, trzecie
Joannie Skludlarskiej (mamie £ukasza), a czwarte – Markowi
Wasiakowi.
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A&A GC za prasza na zajêcia pozalekcyjne
dla dzieci i m³odzie¿y

- poziom podstawowy w grupach wiekowych
            5 – 7 lat, 8 -12 lat, 13-18 lat
- zajecia odbywaj¹ siê raz w tygodniu
- czas trawania 60 min z instrukorem
(mo¿liwoœæ zostania po zajeciach i przeæwiczenia lekcji)
- forma nauka i zabawa (mini liga golfa)
- min. 6 osób maks. 15 osób -
- zajêcia odbywaj¹ siê w jêzyku angielkim
- cena 30 z³/os
- zajêcia odbywaæ sie bêd¹ w hali golfowej w £odzi
przy ul. Wersalskiej 47/75
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Leokadia Bartoszko, „Misja”, fotografia, 2009.

Golf w sztuce



„Nasz Golf”
wspomagaj¹: OK-bis

P K G K £

C O Œ  D L A  O K A !
Sklep golfowy w centrum fandlowym w Houston

(tylko jego malutki fragment!).


