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tel.: 502 183 453; www.nasz-golf.pl; list@nasz-golf.pl

Nr 1, styczeñ 2010

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku
¿yczy NASZ GOLF. Oby Oby turnieje w tym, który siê
rozpocz¹³ by³y rozgrywane w taki mi³ej atmosferze, jak
poprzednie!
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Od stycznia br. zmienia siê formu³a „Naszego Golfa”.
Wydawc¹ znów bêdzie wydawnictwo ADI – w³aœciciel praw
do tytu³u.  Od stycznia czasopismo bêdzie publikowa³o
materia³y z pól w ca³ej Polsce. £ódzki A&A Golf Club bê-
dzie oczywiœcie dalej prezentowany, bo z nim redakcja
nasza jest zwi¹zana – choæby przynale¿noœci¹ wydawcy
do klubu, czy siedzib¹ redakcji w jego obiekcie.
Bêdziemy kontynuowaæ kole¿eñskie turnieje zagranic¹
– Turnieje o kryszta³ „Naszego Golfa” i nagrodê spe-
cjaln¹ galerii ADI ART. W tym roku planujemy wyjazdy
do Szwecji, Niemiec, Meksyku i Danii. O konkretach
bêdziemy na bie¿¹co informowaæ. Nadal bêdziemy wspó³-
pracowaæ z portalami golfowymi, z czasopismami - „Golf
& Life”, „Golf.pl”. Bêdziemy promowaæ golfa g³ównie
wœród m³odzie¿y.
Na naszych ³amach poka¿emy ludzi i firmy, które poma-
gaj¹ nam w wydaniu czasopisma. W numerze stycznio-
wym to Firma WASIAK – przedsiêbiorstwo z wieloletni¹
tradycj¹. Jego w³aœciciel Marek Wasiak to golfista i pro-
motor golfa.
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Przed nami pierwszy w tym roku Turniej Golfowy o Kryszta³
czasopisma „Nasz Golf” i nagrodê specjaln¹ galerii sztukli
ADI ART – MEXICO CUP 2010.
Micha³ Kaczanowski, Adam Kowalczewski i Marek Wasiak
wylatuj¹ do Meksyku 6 kwietnia, aby najpierw na polu a sto-
licy kraju, a potem w San Luis Potosi rozegraæ 5 rundowe
spotkanie z meksykañskimi przyjació³mi w golfie. Relacja z
turnieju uka¿e siê oczywiœcie w kwietniowym numerze, ale
informacjê podajemy wczeœniej, jest bowiem mo¿liwoœæ
do³¹czenia chêtnych.
Na polach w Meksyku graliœmy, co prawda nie w turnieju, ale
wra¿enia by³y niesamowite. Poni¿ej zdjêcia z pola na wyspie
Cozumel.
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Cz³onkostwo w City Golf Warszawa za 199 z³.!
Wraz z nadchodz¹cym sezonem 2010 klub ma do zapro-
ponowania cz³onkostwo za za 199 z³. na rok. W za-
mian otrzymuje siê:
- prowadzenie karty handicapowej
- 50% rabatu na us³ugi Driving Range City Golf
- 50% rabatu na grê na symulatorze golfowym
- 10% rabatu na zakupy golfowe
- 30% rabatu na prenumeratê magazynu golfowego
-  5% rabatu na wyjazdy golfowe z Travel Golf
Wiêcej informacji na www.citygolf.com.pl

* * *

W czasie ferii zimowych dla woj. mazowieckiego w
Indoor PlayGolf w Warszawie organizowane s¹ spo-
tkania z golfem dla dzieci i m³odzie¿y w wieku
szkolnym.
Spotkania z golfem bêd¹ odbywa³y siê od poniedzia³-
ku do pi¹tku od 10:00 do 14:00 pod okiem Arka
Rutkowskiego, instruktora golfa  z Lisiej Polany.
Ka¿de ze spotkañ obejmuje zajêcia z trenerem, kon-
kursy, gry i zabawy, turnieje dla uczestników. Dla
wszystkich uczestników zajêæ mamy poczêstunek, na-
poje i herbatê oraz sprzêt i pi³ki.
I turnus: 1.02.- 5.02 (zapisy do 30.01.2010)
II turnus: 8.02. - 12. 02
Koszt turnusu : 400, 00 z³
Koszt jednego dnia : 90 z³

Zapisy pod numerem: 022-385-4554 lub na e-mail:
indoor@playgolf.pl
Wiêcej informacji na www.indoor.playgolf.pl
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Od 01.01.2010 obowi¹zuje nowa decyzja odnoœnie regu³y
6-2 Handicap. Istotn¹ zmian¹ jest to, ¿e podczas ka¿dej
rundy zawodów handicapowych, na karcie
wyników musi byæ wpisany handicap gry, a nie jak
dotychczas handicap dok³adny. Za poprawnie wpisany
handicap odpowiedzialnoœæ ponosi gracz. Je¿eli na
karcie wyników nie zostanie zapisany ¿aden handi-
cap lub handicap wy¿szy ni¿ w rzeczywistoœci, za-
wodnik jest zdyskwalifikowany z klasyfikacji han-
dicapowej. Je¿eli zostanie zapisany ni¿szy wynik
liczy siê tak jak zosta³ zapisany. Organizatorzy
turniejów powinny poinformowaæ graczy o ratingu
pola i sposobie korzystania z tabeli uderzeñ na
danym polu a tak¿e o miejscu umieszczenia takiej
tabeli. Dok³adny opis zmian w decyzjach do Regu³
Gry w Golfa znajdziecie Pañstwo na stronie PZG
w zak³adce REGU£Y.

* * *

Od 10 do 14 lutego 2010 na dwóch polach – Watson i Pal-
mer w USA na Florydzie rozegrana zo-
stanie X edycja Polonia Open -  popu-
larnego turnieju w randze Polonijnych
Mistrzostw Œwiata.
Jedn¹ z nagród w turnieju jest z³ota
przywieszka w  kszta³cie kija golfowe-
go wykonana w Domu Jubilerskim A&A
w £odzi.
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Tak wygl¹da sklep golfowy w Houston w USA.
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Kiedy u nas bêdzie taki?
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Fundacja Albatross

Czêsto mówi siê o promocji golfa, podejmowa-
ne s¹ dzia³ania i dyskusje, zawsze jednak wy-
daje siê, i¿ jest ich za ma³o. Dlatego mi³o nam
poinformowaæ, i¿ w £odzi powo³ano now¹ ini-
cjatywê, jakiej do tej pory w polskim golfie nie by³o.
Fundacja „Albatross”, bo o niej mowa, to wa¿ne przedsiêwziêcie, które
zajmie siê propagowaniem golfa i dzia³aniem na rzecz rozwoju tej dys-
cypliny. Cele, jakie postawi³a przed sob¹ fundacja s¹ ambitne. Nale¿¹
do nich miêdzy innymi upowszechnienie gry w golfa w szko³ach, popra-
wa infrastruktury organizacyjnej i technicznej potrzebnej do rozwoju
tej dyscypliny, organizacja szkoleñ, kursów, imprez edukacyjno-szkole-
niowych, turniejów golfowych. Tym jednak co budzi najwiêksze zainte-
resowanie jest propagowanie gry w golfa jako elementu rehabilitacji
przy schorzeniach uk³adu kr¹¿enia i schorzeñ narz¹dów ruchu, jak i upo-
wszechnianie gry w golfa wœród osób niepe³nosprawnych.
Pan Eryk Rawicki, jeden z za³o¿ycieli i prezes fundacji twierdzi, i¿ funda-
cja powsta³a w £odzi, ale chcia³by, aby jej dzia³alnoœæ objê³a swoim za-
kresem ca³y kraj. „Przez 3 lata budowa³em wraz z przyjació³mi klub A&A.
Po odejœciu z tego klubu, chcê kontynuowaæ zadanie wychowywania i
uczenia poprzez golf. W £odzi w ci¹gu 3 lat dzia³alnoœci przeszkoliliœmy
oko³o 400 dzieci. Jest do tego przygotowana specjalna sala. Celem fun-
dacji Albatross jest tak¿e dzia³anie w tym celu, aby golf by³ elementem
zajêæ z wychowania fizycznego w szko³ach. Pojawia siê zainteresowa-
nie, tak¿e wœród w³adz gminnych. Jeden z wójtów chce wprowadziæ golf
do swojej gminy”.
Najbardziej nowatorskim pomys³em jest wprowadzenie golfa jako ele-
mentu rehabilitacji. Jest to dzia³alnoœæ, która na œwiecie ma swoich zwo-
lenników, ale w Polsce nie jest jeszcze obecna. Pan Eryk Rawicki zapy-
tany, w jaki sposób „Albatross” ma zamiar realizowaæ ten cel, odpowie-
dzia³: „ Wœród za³o¿ycieli fundacji jest profesor nauk medycznych, który
pomaga nam w realizacji tego zamierzenia. Golf mo¿e s³u¿yæ ludziom,
którzy maj¹ problem z uk³adem kr¹¿enia, osób po zawa³ach i tych, któ-
rzy maj¹ problemy z sercem. Równie¿ osoby maj¹ce k³opoty z krêgos³u-
pem, choæ mo¿e wydawaæ siê to nieprawdopodobne, mog¹ po masa-
¿ach, traktowaæ golf, jako jeden z elementów rehabilitacyjnych. W orbi-
cie naszych zainteresowañ s¹ tak¿e osoby g³ucho-nieme. Czêsto s¹ one
wykluczane czy odsuwane od spo³eczeñstwa przez swój niedow³ad. My
chcemy prze³amaæ tê barierê. Nie widzê przyczyny, dla której te osoby
nie mog³yby graæ w golfa”.

Szczegó³y: www.albatross-fundacja.pl
•ród³o: www.pzgolf.pl
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Akademia golfa
dla Kobiet!

Jesteœ zapalonym golfist¹ i marz¹
Ci siê wakacje spêdzone z ¿on¹ na
polu golfowym? Twoja córka od
dawna chcia³a spróbowaæ golfa, ale
nie by³o okazji? Widzisz, ¿e mamie
nudzi siê ju¿ chodzenie na basen?
W³aœnie z myœl¹ o takich osobach
stworzyliœmy Akademiê golfa dla
Kobiet!

- Akademia jest otwarta dla
wszystkich Kobiet - niezale¿nie od
tego, czy golf jest dla Ciebie kom-
pletnie nieznany, czy chcesz po
prostu przypomnieæ sobie wszyst-
kie fundamenty gry
- Doskona³a okazja do poznania
innych Pañ graj¹cych w golfa - za-
jêcia z golfem to szansa na pozna-
nie nowych kole¿anek, które ³¹czy wspólna pasja
- Zapewniamy sprzêt golfowy oraz profesjonalnego trenera - nasz Klub
posiada w pe³ni wyposa¿ony oœrodek treningowy wraz z kijami i pi³kami
golfowymi, a zajêcia poprowadzi Instruktor PGA Polska - Jakub Budaj
Je¿eli s¹dzisz, ¿e Twoja ¿ona, córka, siostra czy kuzynka chêtnie spró-
bowa³aby czegoœ nowego, to koniecznie poinformuj je o naszej Akade-
mii Golfa dla Kobiet!

INFORMACJE

Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿d¹ sobotê o 12:00. startujemy ju¿ w najbli¿-
szy weekend - 30.01.2010.
Czas trwania: 60 minut. Koszt: 30z³ za osobê.
REJESTRACJA MIEJSC
Grupa Kobiet liczy maksymalnie 8 osób, tak¿e nie zwlekaj z decyzj¹ i ju¿
dziœ zarezerwuj swoje miejsce!

Zg³oszenia przyjmowane s¹ telefonicznie: 608 090 569 lub mailowo:
j.budaj@aia.pl
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JAKUB BUDAJ - PGA GOLF INSTRUCTOR
Jakub ma 26 lat, pochodzi z Poznania. Z golfem zwi¹zany od 12-tego
roku ¿ycia. Swoj¹ przygodê z golfem zaczyna³  na nieistniej¹cym ju¿ polu
Golf&Relax w £ukêcinie, staj¹c siê jednym z najlepszych polskich junio-
rów. W latach 1999-2002 reprezentowa³ narodow¹ kadrê Polski junio-
rów. Ma na swoim koncie takie sukcesy jak mistrzostwo Polski Juniorów,
pierwsze miejsca w Polish Golfers Championship, w Otwartych Mistrzo-
stwach Polski Amatorów, w Narodowych Mistrzostwach Polski oraz
w Klubowych Mistrzostwach Polski.
Kuba przez ostatnie kilka lat mieszka³ i trenowa³ w Nowej Zelandii oraz
Wielkiej Brytanii. Tam zbiera³ doœwiadczenia, które teraz mo¿e przekazy-
waæ swoim uczniom jako instruktor Akademii Golfa w A&A Golf Club. Od
2008 roku jest cz³oniem PGA.

NASI PRZYJACIELE W GOLFIE

Filozofia nauczania

Dobra rada na temat gry w golfa polega na potraktowaniui ka¿de-
go ucznia indywidualnie – wa¿na jest budowa cia³a, si³a, poziom
umiejêtnoœci i zaawansowania. Poprawa gry mo¿e zaj¹æ trochê
czasu, ale jestem pewien, ¿e poprzez ustalenie osi¹galnych celów
dla ucznia oraz pe³ne skupienie siê na lekcji, ka¿dy gracz mo¿e
poprawiæ swoj¹ grê oraz rozwin¹æ w³asn¹ wiedzê na temat golfa.
Nauka jest przede wszystkim œrodkiem do celu – wiêcej zabawy na
polu golfowym!

Kontakt: Jakub Budaj – Club Manager A&A Golf Club, instruktor PGA
Kom: +48 608 090 569; e-mail: j.budaj@aia.pl
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Golf w sztuce

Justyna Regu³a, „Patron golfistów”, technika ikony.
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PROMOTOR GOLFA!


