
Nr 4, kwiecieñ 2009.

Wydawca: A&A Golf Club, ul. Wersalska 47/75, £ódŸ
tel.: 608 090 569; www.nasz-golf.pl; list@nasz-golf.pl

Zapraszamy wszystkich – nie tylko golfistów
– na pole golfowe do Woli B³êdowej
6 i 7 czerwca na Turnieju o Brylant A&A.
Szczegó³y na stronie 12.
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Dlaczego golf pe³ni tak wa¿n¹
funkcjê wychowawcz¹?

Po pierwsze golf uczy szacunku
dla otoczenia. W czasie gry part-
nerzy rozgrywaj¹cemu zawodniko-
wi umo¿liwiaj¹ pe³n¹ koncentracjê
zachowuj¹c absolutne milczenie
i usuwaj¹c siê z jego pola widze-
nia.
Po drugie golf uczy uczciwoœci.
W praktyce – szczególnie wœród
pocz¹tkuj¹cych golfistów – marke-
rzy pytaj¹ gracza o liczbê uderzeñ.
OdpowiedŸ jest œwiêta.
Po trzecie gra na polu uczy po-
magaæ innym. Typowym sympto-
mem jest wspólne poszukiwanie
pi³ek, które trafi³y w rough.
Po czwarte golf uczy kultury. Za-
sady gra na polu nakazuj¹ prze-
puszczanie grup szybszych i mniej
licznych, to samo w przypadku, gdy
graczy poszukuj¹cych zagubion¹
pi³kê usi³uje min¹æ inny flight.
Po pi¹te golf uczy dyspyliny. Na
tee obowi¹zuje absolutna punktu-
alnoœæ.
Po szóste golf uczy porz¹dku. Za-
sad¹ jest naprawianie wyrwanej
trawy na fairway`u, wchodzenie do
bunkra od tylnej strony i po wyj-
œciu z niego zagrabianie piasku.
Po siódme golf uczy cierpliwoœci.
Po ósme golf uczy uprzejmoœci.
Po dziewi¹te folf uczy elegancji.
Na pole golfowe nale¿y wchodziæ
w koszulkach z ko³nierzykiem, mieæ
przy spodniach pasek, w przypad-
ku spodni ods³aniaj¹cych ³ydki na-
le¿y mieæ d³ugie skarpety, niedo-
zwolone s¹ t-shitry i jeansy.

Golf jest jedynym sportem, które-
go przepisy rozpoczyna rozdzia³
dotycz¹cy etykiety. Najkrócej mó-
wi¹c etykieta to przyzwoite zacho-
wanie, którego dziœ – zw³aszcza
w ¿yciu publicznym – bardzo bra-
kuje. Warto wiêc odwo³aæ siê do
pierwszych zapisanych regu³ golfa.
Wa¿niejsze od umiejêtnoœci jest po-
rz¹dne zachowanie, bezwzglêdna
uczciwoœæ oraz zdrowy rozs¹dek.

B¹dŸmy punktualni na tee Jeœli nie
jesteœmy cz³onkiami klubu, w któ-
rym zamierzamy graæ – zrezerwuj-
my czas gry (tee time).
Jeœli wykonujemy próbne zamachy
(poza pierwszym tee), nigdy nie
celujemy w kierunku innych osób.
Nie rozmawiamy i nie spacerujemy,
kiedy gracz przymierza siê do ude-
rzenia.
Gdy gracz uderza pi³kê stój zawsze
po jego prawej stronie, nigdy nie
stawaj za nim.
Nie odwracamy siê plecami do gra-
cza, który uderza pi³kê.
Zawsze przepuszczamy graczy
szybciej graj¹cych od nas.
Jeœli d³ugo szukamy zagubionej pi³-
ki, a za nami pod¹¿aj¹ nastêpni
gracze – przepuszczamy ich, daj¹c
znak rêk¹.
Zawsze obserwujemy dok³adnie lot
pi³ek swojej i partnerów. Staramy
siê precyzyjnie zapamiêtaæ miejsce,
gdzie wyl¹dowa³a.
Jeœli nie jesteœmy pewni, ¿e znaj-
dziemy sw¹ pi³kê, gramy pi³kê pro-
wizoryczn¹, informuj¹c o tym wspó³-
graczy.

ci¹g dalszy na str. 9

Dlaczego golf wychowuje?
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.Ci, którzy golfem zarażają...
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego

w Szkole Podstawowej Nr 1 w £odzi mieszcz¹-
cej siê przy ul. Sterlinga 24. Jest to szko³a
z ogromnymi tradycjami i 200 letni¹ histori¹.
Swoj¹ przygodê z golfem rozpocz¹³em dwa lata
temu. Dziêki Klubowi Golfowemu A&A uczestni-
czy³em w projekcie adresowanym do nauczy-
cieli wychowania fizycznego. Ju¿ pierwsze ude-
rzenia i próby trafienia w pi³kê golfow¹ by³y
ogromnym wyzwaniem. Po krótkiej nauce, kie-
dy pi³ki coraz czêœciej zaczynaj¹ trafiaæ do celu
pojawia siê uczucie zadowolenia i pierwszej sa-
tysfakcji golfisty.
Gdy zauwa¿y³em, jak¹ przyjemnoœæ sprawia
nauka gry mojej córce pomyœla³em, ¿e jest to
aktywnoœæ ruchowa, któr¹ mo¿na zapropono-
waæ uczniom mojej szko³y. Nie myli³em siê. Dzie-
ciaki chêtnie skorzysta³y z mo¿liwoœci zapozna-

nia siê z now¹ dla Nich dyscyplin¹ sportu. Poznaj¹ nie tylko zasady i technikê
gry, ale równie¿ etykietê golfow¹. Myœlê, ¿e mo¿e ona kszta³towaæ w³aœciwe
postawy wœród dzieci, uczyæ zachowañ sportowych, rywalizacji fair play. Rozwi-
jaæ koncentracje oraz skupienie, wyzwalaæ pozytywne emocje. W moim odczu-
ciu golf jest skierowany do wszystkich grup wiekowych. Jest ciekaw¹ form¹
spêdzania czasu wolnego. Osoby, które zarazi³y siê „bakcylem” gry w golfa,
bêd¹ pragnê³y doskonaliæ siê i podnosiæ swoje umiejêtnoœci. Byæ mo¿e ta fa-
scynacja przerodzi siê w pasjê.

Andrzej Zybert

... i golfem zarazeni
Dlaczego gram w golfa?
W golfa gram, poniewaz golf jest sportem rozwija-
jacym przeznaczonym dla osob spokojnych i cier-
pliwych. Golf jest najodpowiedniejszym sportem dla
ludzi takich jak prawnicy, ktorzy musz¹ siê odstre-
sowaæ od ciê¿kiej pracy. Moim marzeniem jest zo-
staæ prawnikiem graj¹cym w golfa.

Pierwszy raz odbi³em pi³kê kijem golfowym w kwiet-
niu 2008 roku, kiedy zobaczylem pole golfowe i w
ogóle wszystko zwiazane z golfem. Od poczatku bar-
dzo mi siê spodoba³o, ale trener ucz¹cy mnie nie
za bardzo zna³ siê na golfie. Dlatego od tego roku
szkolnego ze szko³¹ „Vocandus” je¿d¿ê do hali spor-
towej przy ul. Wersalskiej w £odzi, gdzie znajduje
siê hala golfowa. Trenujê raz w tygodniu z panem
Erykiem Rawickim, ale uwa¿am, ¿e to za ma³o, dlatego te¿ od maja bêdê mia³
dodatkowe lekcje gry w golfa.

Franciszek Miller
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Nauczyciele prowadz¹cy golf w szko³ach.

i n f o r m a c j e

Z inicjatywy prezesa PZG Piotra Mondalskiego powsta³a komisja d.s.
rozwoju golfa. Komisja ma zaj¹æ siê w pierwszej kolejnoœci propago-
waniem golfa wœród m³odzie¿y szkolnej. Doceniaj¹c ponad dwuletnie
doœwiadczenie naszego klubu w popularyzowaniu golfa w szko³ach,
w sk³ad komisji wszed³ Eryk Rawicki.

*

Cz³onkowie naszego klubu postanowili w ka¿dy poniedzia³ek, pocz¹wszy
od 30.03, spotykaæ siê na  " golfowych herbatkach ". Spotkania
bêd¹ siê odbywaæ w herbaciarni TEA TIME na terenie A&A Golf Club
o godz. 18.00. Chcemy zintegrowaæ ³ódzkie œrodowisko golfowe, roz-
mawiaæ i rozwi¹zywaæ problemy, chcemy lepiej nawzajem siê po-
znaæ. Na spotkania zapraszamy wszystkich ³ódzkich golfistów.

*

W sobotê 25 kwietnia, w godz. 10-15 w hali golfowej w £odzi przy
ul. Wersalskiej 47/75, Dzieñ Otwarty dla cz³onków Okrêgowej Izby
Lekarskiej w £odzi. Goœcie A&A Golf Club bêd¹ mieli mo¿liwoœæ zapo-
znaæ siê ze szczegó³ami konspektu zajêæ dla grup zorganizowanych.
Instruktorzy zaprezentuj¹ sprzêt i podstawowe uderzenia, odpo-
wiedz¹ na wszystkie pytania zwi¹zane z golfem. Uczestnicy Dnia
Otwartego bêd¹ mieli mo¿liwoœæ sprawdzenia swojej celnoœci w przy-
gotowanych konkursach. Zapraszamy wszystkich cz³onków OIL w
£odzi z rodzinami.

*

A&A Golf Club zaprasza do zapoznania siê z ofert¹ dla grup zorganizo-
wanych "Od pierwszego kroku do pola golfowego". Program skierowa-
ny jest do grup zawodowych, firm i organizacji. Zajêcia s¹ prowadzo-
ne przez doœwiadczonych instruktorów, na podstawie autorskiego
konspektu, obejmuj¹ wszystkie sfery golfa (dyscyplina sportowa, spo-
sób na spêdzenie wolnego czasu, styl ¿ycia). Zapraszamy wszyst-
kich, którzy poszukuj¹ ciekawej formy spêdzania wolnego czasu.
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i n f o r m a c j e

Zakoñczy³a siê £ódzka Liga Golfa - wiosna 2009. Oto pierwszych 10
zawodników:
1 Lewandowski A.
2 Grodziñski T. A&A
3 Kubielski M. A&A
4 Kronenberger W.
5 Bielawski J. A&A
6 Rogalski P. A&A
7 Cechowski P.
8 Kowalczewski A.
9 Wasiak S.
10 £uczak K.

Informowaliœmy Pañstwa o sta³ej audycji w Radiu £ódŸ poœwiêconej
golfowi. Otó¿ z przyczyn formalnych rozpoczn¹ siê one w terminie
póŸniejszym, o czym Pañstwa poinformujemy.

We wtorek 21 kwietnia o godz. 18.00 rozpoczynaj¹ siê rozgrywki Ligi
Pabianickiej. Zapraszamy do zapoznania siê z nowym regulaminem,
który mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej: www.gofl.aia.pl

A&A Golf Club zaprasza we wtorek 21 kwietnia wszystkich nauczy-
cieli – absolwentów kursów golfowych do klubu przy ul. Wersalskiej
47/75. O 17.00 rozpocznie siê tam II Turniej Nauczycieli o Mi-
strzostwo £odzi w Golfie. Impreza organizowana jest wspólnie
z £ódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Sprawy organizacyjne
koordynuje Zbyszek Truszkiewicz.
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Zmagania trwa³y ponad
4 godziny...

Driving range w Pabianicach otwarty!!!
Piêknie w s³onecznej pogodzie wygl¹da driving w Pabianicach prz ul.
Grota Roweckiego. Prezes A&A Golf Club Eryk Rawicki rozpocz¹³ sezon
uderzeniem driverem. Mo¿na pozazdroœiæ, mo¿na te¿ spróbowaæ same-
mu. Driving czynny jest codziennie od 12.00 do 18.00.
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Wspó³praca z telewizj¹ RET SAT
Telewizja RET SAT zrealizowa³a wspólnie z A&A GC dwugodzinny film
instrukta¿owy na temat golfa. Emisja pierwszej czêœci by³a we wtorek
7 kwietnia, drugiej – 21 kwietnia po 18.00. To w niej nasz pro – Maciej
Paw³owski wyjaœnia³ zasady tej gry, sposoby uderzeñ... Jest to pocz¹-
tek wspó³pracy A&A Golf Club z telewizj¹ RET SAT.

W oczekiwaniu na og³oszenie wyników...
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Kto jest kim w A&A GC?

Arkadiusz Majsterek – kapitan
dru¿yny A&A Golf Club, wicemistrz
œwiata Polonii amatorów. Dla niego
golf to ¿ycie. Bez niego nie by³oby
³ódzkiego golfa, przynajmniej na
takim poziomie.

Eryk Rawicki – prezes A&A GC,
animator wielu przedsiêwziêæ
golfowych. Dziêki jego dzia³aniom
na niespotykan¹ dot¹d w Polsce
skalê golf wszed³ do szkó³

W³odek Kronenberger – pasjonat golfa,
wybitny znawca sprzêtu golfowego, sêdzia
klasy miêdzynarodowej, przewodnicz¹cy
komisji hcp w A&A GC. Cz³owiek, na którym
mo¿na polegaæ w ka¿dym calu.
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Zawsze pomagamy partnerom szukaæ pi³ek. Mo¿emy to robiæ tylko
przez 5 minut.
Zawsze czekamy przed oddaniem uderzenia, a¿ graj¹cy przed nami
znajd¹ siê w bezpiecznej odleg³oœci.
Zawsze jesteœmy gotowi do oddania uderzenia, nie marnujemy cza-
su (np. wybieramy kij do gry w czasie, kiedy inny gracz uderza).
Jeœli graj¹cy przed nami gracze s¹ na greenie, czekamy, a¿ skoñcz¹
grê, umieszcz¹ flagê w do³ku i zejd¹ z greenu.
Jeœli pi³ka leci w kierunku innych graczy krzyczymy „Fore!”. Jeœli sami
us³yszyszymy ten okrzyk – chronimy natychmiast g³owê.
W trakcie gry, pomiêdzy uderzeniami, poruszamy siê tak, aby nie
opóŸniaæ gry.
Naprawiamy divoty (wyrwane kêpki traw) po swoich uderzeniach.
Do bunkra wchodzimy zawsze od jego tylnej strony. W bunkrze po
uderzeniu porz¹dkujemy grabiami piasek, a w przypadku ich braku
robimy to kijem.
Jeœli podchodzimy do greenu w celu patowania, swoje kije zawsze
zostawiamy jak najbli¿ej nastêpnego tee.
Nigdy nie stawiamy swojej torby na greenie i nie k³adziemy na nim
kijów.
Nie podpieramy siê kijem, wyci¹gaj¹c pi³kê z do³ka.
Je¿dz¹c meleksem nie wje¿d¿aamy na green.
Wyjêt¹ z do³ka chor¹giewkê k³adziemy zawsze obok greenu.
Na greenie naprawiamy wg³êbienia po l¹duj¹cych pi³kach (tzw. pitch-
marki).
Nie stajemy tak, aby nasz cieñ znalaz³ siê na linii celowania wspó³-
gracza.
Trzymamy flagê tak, aby chor¹giewka nie ³opota³a.
Na greenie nie chodzimy po linii uderzenia partnera.
Zaznaczamy po³o¿enie swojej pi³ki na green'ie specjalnym znaczni-
kiem lub ma³¹ monet¹. Znacznik musi byæ postawiony dok³adnie tu¿
za pi³k¹ przed jej podniesieniem. Stawiaj¹c pi³kê z powrotem przed
znacznikiem staramy siê, aby znajdowa³a siê dok³adnie w tej samej
pozycji.
Kartê wyników wype³niamy zawsze na nastêpnym tee. Nigdy nie
robimy tego na green'ie do³ka, który w³aœnie skoñczyliœmy.
Zawsze informujemy swojego markera o liczbie uderzeñ na do³ku.
Pamiêtamy, aby  przed gr¹ zapoznaæ siê zasadami lokalnymi obowi¹-
zyj¹cymi w danym klubie.
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Akademia golfa

Pi³ka golfowa - okr¹g³a pi³ka o œrednicy nie
mniejszej ni¿ 42,67 mm i nie ciê¿sza ni¿ 45,93 g.
Pi³ki musz¹ przejœæ specjalne testy dopuszczaj¹ce je do u¿ycia
w grze. Pi³ka ta jest zbudowana zazwyczaj z plastiku, ¿ywicy, gumy,
balaty (¿ywica ekstrahowana z lateksu pewnych roœlin wystêpuj¹-
cych g³ównie w Brazylii, Gujanie i Indiach Zachodnich; balata nazy-
wana jest czasami ³ezk¹ balata) i innych dodatków.

Podzia³ pi³ek
Pi³ka golfowa jednoczêœciowa.
Zbudowane s¹ z twardego gumowanego plastiku, pokrytego pow³ok¹
surlynow¹. Tego rodzaju pi³ki do golfa, s¹ przewa¿nie najtañsze ale doœæ
wytrzyma³e, choæ trudno kontrolowaæ lot takiej pi³ki. Nie lec¹ równie¿
zbyt daleko. S¹ idealne dla pocz¹tkuj¹cych, którzy gubi¹ du¿o pi³ek. Pi-
³ek tego rodzaju u¿ywamy na driving range.

Pi³ka golfowa dwuczêœciowa
Daj¹ zdecydowanie lepsz¹ kontrolê i dystans ni¿ pi³ki jednoczêœciowe.
Wnêtrze pi³ki jest wype³nione mieszank¹ ¿ywic, która podczas uderze-
nia powoduje, i¿ leci ona dalej. Gruba pow³oka surlynowa powoduje, ¿e
pi³kê trudno zniszczyæ. S¹ u¿ywane g³ównie przez œrednich graczy, dla
których dystans jest bardzo wa¿ny.

Pi³ki golfowa trzyczêœciowa
Te pi³ki do golfa posiadaj¹ wnêtrze wype³nione gum¹ lub p³ynem. Czêœæ
ta jest ciasno owiniêta specjalnym rodzajem ¿y³ki. Pi³ki te nie lec¹ tak
daleko jak pi³ki dwuczêœciowe, ale pozwalaj¹ na wiêksz¹ kontrolê nad
pi³k¹. S¹ idealne dla graczy graj¹cych na dobrym poziomie, potrzebuj¹-
cych bardziej kontroli nad pi³k¹ ni¿ odleg³oœci. Pokryte s¹ surlynem lub
balat¹.Pi³ki trzyczêœciowe pokryte balat¹ u¿ywane s¹ przewa¿nie przez
najlepszych graczy amatorów i zawodowców wymagaj¹cych szczególnej
kontroli nad pi³k¹. Os³ona z balaty pozwala osi¹gn¹æ lepszy backspin, ale
³atwiej ulega zniszczeniu, jeœli zostanie Ÿle trafiona.

Sklep A&A Golfa Club (www.golf.aia.pl) poleca pi³ki turniejowe dwu-
warstwowe. Wzbogacany tytanem rdzeñ umo¿liwia osi¹ganie mak-
symalnych d³ugoœci. W zestawie 3 pi³ki w cenie 18 z³.
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Golf w sztuce

Danie Pielucha, „Walter Travis” oelj na p³ótnie, 50 x 40 cm., 2009.



Zapraszamy wszystkich – nie tylko golfistów – na pole golfo-
we do Woli B³êdowej 6 i 7 czerwca na Turnieju o Brylant A&A.
W programie znajd¹ siê m.in.:
- bankiet na œwie¿ym powietrzu
- akademia golfa
- pokazy mody
- pokazy sztuki jubilerskiej
- pokaz mistrzostwa fryzjerskiego
- pokaz tañca towarzyskiego
- wystawa rzeŸb
- jazdy próbne luksusowymi samochodami
- konkurs na najpiêkniejszy kapelusz
- konkurs fotograficzny
- loteria wizytówkowa
Imprezê poprowadzi Krzysztof Ibisz.

Turniej rozgrywany bêdzie w systemie Stroke Play
brutto i netto. Do rozgrywki fina³owej (drugi dzieñ)
przechodzi 36  zawodników z najlepszym wyni-
kiem w kategorii brutto i 36  zawodników z najlep-
szym wynikiem netto po pierwszym dniu Turnieju.
Dla zawodników, którzy nie zakwalifikuj¹ siê do
rozgrywki fina³owej, zostanie zorganizowany tur-
niej pocieszenia. Zawody rozgrywane s¹ w gru-
pach czteroosobowych, ustalonych na podstawie
losowania.
G³ówn¹ nagrod¹ dla zwy-

ciêzcy Turnieju o Brylant A&A bêdzie telewi-
zor plazmowy LG o przek¹tnej 50".

Nagrod¹ za zwyciêstwo
w konkursie Hole in one
bêdzie kolia wysadzana
brylantami.

Nagroda w konkursie Longest Drive to luksuso-
we precjoza, Nearest to the Pin – pobyt w SPA dla dwóch osób.

Nagrody dla Goœci Turnieju: ekskluzywne zegarki, pobyt w spa,
zestawy do gry w golfa, kursy golfa, serie kosmetyków, telefo-
ny komórkowe.

„Nasz Golf”
wspomagaj¹:
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