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 W weekend, 6 i 7 czerwca w Woli B³êdowej
ko³o £odzi rozegrany zosta³ jeden z najbar-
dziej presti¿owych turniejów w Polsce - Tur-
niej Golfowy o Brylant A&A
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Golf w Czechach

Nareszcie wakacje!!! Dla
tych, którzy wybieraj¹ siê na
zagraniczne pola gor¹co po-
lecamy Czechy. W porówna-
niu z nami to golfowe El Dora-
do. W tym trzykrotnie mniej-
szym od nas kraju znajduje
siê 78 pól golfowych – dwa
36-do³kowe, cztery 27-do³-
kowe, dwadzieœcia dziewiêæ
18-do³kowych i czterdzieœci
trzy 9-do³kowych. S¹ to pola
w wiêkszoœci znakomicie
przygotowane tak ze wzglê-
du na stan, jak i zaplecze.  Na
wielu z nich znajduj¹ siê ho-
tele. Przynajmniej na wiêk-
szoœci dobrze wyposa¿one
restauracje, sklepy golfowe.
Równie¿ nale¿y zaznaczyæ,
¿e cenowo czeskie pola s¹
generalnie rzecz bior¹c tañ-
sze od naszych. Dla przyk³a-
du – koszyk pi³ek na driving
na jednym z najdro¿szych
czeskich pól – Golf Club Plzen
(Pilzneñski Klub Golfowy)
kosztuje 40 koron, co przy
obecnym – bardzo wysokim
kursie tej waluty – wynosi
w przeliczeniu 6,80 z³.

Ceny te maj¹ swoje uzasad-
nienie w konkurencji, co oczy-
wiste – wiêksza poda¿ poci¹-
ga za sob¹ obni¿enie cen. To
oczywiœcie nie jedyny powód,
ale istotny. Innym jest ko-
rzystniejszy u naszych po³u-
dniowych s¹siadów system
podatkowy.
Dodajmy jeszcze jedn¹, nie-
zwykle w rozwoju golfa wa¿n¹
sprawê – otó¿ informacja
o golfie jest w Czechach do-
skona³a. Na ka¿dym polu do-
stêpne s¹ ponad 250 stroni-
cowe, znakomicie przygoto-
wane, ilustrowane informato-
ry ró¿nych wydawców.
Dla tych, którzy do Czech
wybieraj¹ siê tego lata, a nie
maj¹ w³asnych preferencji
polecamy po³o¿ony niedale-
ko Pilzna Golf Club Alfredov.
Zaciszne miejsce z bardzo
przyjemnym hotelem, zna-
komicie utrzymanym 18-do³-
kowym polem, mi³¹ obs³ug¹,
smaczn¹ restauracj¹ i bardzo
atrakcyjnymi cenami.
Telefon - +420 374 695 101.
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i n f o r m a c j e

Wspania³y pokaz niezwyk³ych umiejêtnoœci
golfowych da³ w czasie Turnieju o Brylant
da³ amerykañski golfista, zamieszka³y obec-
nie w Kolonii w Niemczech - James Bray.
Potem, przez dwa kolejne dni po turnieju
dawa³ lekcje golfa kilku golfistom z A&A GC.

Pierwsze miejsce w Turnieju o Brylany A&A w kate-
gorii brutto zdoby³ Wojciech Œwiniarski uzyskuj¹c
znakomity rezultat 149 punktów. Na drugim miej-
scu uplasowa³ siê Micha³ Poni¿ z wynikiem o 9 punk-
tów s³abszym. Trzecie miejsce zaj¹³ Micha³ Kaspro-
wicz - 160 uderzeñ.
W kategorii netto zwycie¿y³ 11-letni Kamil Sku-
dlarski wielka nadzieja golfa. Za nim uplasowa³ siê
Przemys³aw Cechowski, a trzecie miejsce zaj¹³ Fran-
ciszek Miller.
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Turniej Golfowy o Brylant A&A
VI ogólnopolska edycja
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W oczekiwaniu na og³oszenie wyników...

t a k b y o³ ...
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Od 19 do 21 czerwca na trzech czeskich 18-do³kowych
polach golfowych rozegrany zosta³ turniej CZECHY CUP
2009 o puchar internetowego czasopisma "Nasz golf"
oraz nagrodê specjaln¹ galerii ADI ART. Wszystkie
trzy pola znajduj¹ siê w okolicy Pilzna - Golf Club
Alfredov, Resort Darovanski dvur oraz Golf Park Plzen.
W turnieju wziêli udzia³ golfiœci z hcp powy¿ej 35, w
wiêkszoœci cz³onkowie A&A Golf Club. Z wynikiem 345
zwyciê¿y³ Dariusz Skudlarski, który otrzyma³ kryszta-
³owy puchar "Naszego Golfa". Drugie miejsce zaj¹³
Sylwester Wasiak, trzecie - Jacek Szewczyk. Nagrodê
specjaln¹ galerii ADI ART - grafiki - zdobyli Dariusz
Skudlarski i Sylwester Wasiak za uzyskanie w turnie-
ju czterech par.
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CZECHY CUP 2009
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Akademia golfa

Puttowanie. Ostatni element gry, z którym wielu nawet dobrych
golfistów ma k³opoty. To czêsto uderzenia na greenie przes¹dzaj¹ o

rezultacie turnieju. Oko³o 2/3
wszystkich uderzeñ na polu sta-
nowi¹ putty. Proponujemy sko-
rzystaæ z maty, która umo¿liwia
codzienny trening w domu, czy
w ogródku.

Sklep A&A (www.golf.aia.pl) poleca maty do puttowania. Wymiary -
240 x 30 cm., cena - 119 z³.

Dla tych, którzy maj¹ wiêksze
mo¿liwoœci lokalowe - sklep A&A
GC proponuje matê do chipowa-
nia i dalszych uderzeñ. Rozmiar:
150 x 150 cm, pod spodem miêk-
ka podk³adka absorbuj¹ca ude-
rzenia. Imituje trawê na fair-
wayu. Cena - 199 z³.
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Golf w sztuce

Andrzej Tomaszewski, akryl na kartonie, 40 x 30 cm.
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Redakcja „Naszego golfa” og³asza konkurs na najlepsze
zdjêcie golfowe. W konkursie mog¹ braæ udzia³ wszyscy
uczniowie i studenci, bez ograniczeñ. Zdjêcia w forma-
cie ok. 15 x 21 cm. nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji:

NASZ GOLF
ul. Wersalska 47/75

91-212 £ódŸ.

Do zdjêæ powinna byæ do³¹czona wizytówka z imieniem,
nazwiskiem, adresem i numerem kontaktowym autora
oraz ewentualnie z tytu³em pracy.
Termin nadsy³ania - do 7 wrzeœnia br. Decyduje data
wp³ywu do redakcji.
Na zwyciêzców czekaj¹ nagrody. Szeœæ najlepszych zdjêæ
zostanie opublikowanych na ³amach naszego czasopisma.


