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Numery wakacyjne „ lipcowy i sierpniowy –
bêd¹ mia³y inny trochê charakter. Zgodnie
zreszt¹ z Waszymi opiniami zawartymi w e-
mailach. Bêdzie bardziej wakacyjnie. Zapro-
ponujemy, gdzie mo¿ecie pojechaæ.
Poni¿ej zdjêcie mini pola golfowego otwartego na dri-
vingu w Pabianicach. (wiêcej na stronie 5).
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Pola przyjazne

Nie wszystkie pola stwarzaj¹
golfistokm z hcp powy¿ej
trszydziestu paru przyzwoite
warunki gry. Bo co to za gra,
kiedy za plecami czujemy
oddech marshala. Ten oddech
nie zawsze jest ¿yczliwy. S¹
pola, gdzie w wydychanym
przez marshala powietrzu
czxuæ chêæ usuniêcia zawod-
nika z pola. A z marshalem –
jak wiadomo – trudno jest
dyskutowaæ. Ile¿ to stresu,
szczególnie je¿eli pi³kê szu-
kamy w rough`ie dok³adaj¹
s³owa; „szybciej! szybciej!”,
„Szybciej, bo wyrzucê was z
pola”.
Dlatego pocz¹tkuj¹cy golfiœci
szukaj¹ pól przyjaznych.
Takich, na którcyh nie ma t³o-
ku powoduj¹cego koniecz-
noœæ szybkiej (nieraz zbyt
szybkiej) gry, gdzie nie ma
czatuj¹cych marshalów, gdzie
wreszcie rzadko trafiaj¹ ci,
którzy s³abszych golfistów nie
uznaj¹ i lekcewa¿¹. Zapo-

mnia³ wó³, jak cielêciem by³!
Chcemy takie pola wskazy-
waæ i polecaæ je pocz¹tkuj¹-
cym golfistom. Oczywiœcie do
grona pól przyjaznych zali-
czyæ mo¿na te, które dbaj¹
estetykê, wygodê golfistów...
Takim obiektem s¹ TOKARY -
13 kilometrów od lotniska w
Gdañsku.
W Tokarach tego lata byliœmy
kilkakrotnie. Starannie pielê-
gnowane pole (lepiej, ni¿ w
roku ubieg³ym), mi³a obs³uga,
na miejscu niewielki sklep gol-
fowy, kawiarenka i - uwaga -
prysznic. Nie by³o t³oku, po-
pêdzaj¹cych marshalów. S¹
za to piêkne pejza¿e. W
dzieñ powszedni 9 do³ków
kosztuje 50 z³., 18 do³ków -
70 z³. W dni œwi¹teczne i
weekendy odpowiednio 70 i
100 z³. Zni¿ki i inne informa-
cje znajdziecie na stronie in-
ternetowej:
www.tokarygolf.pl
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Pola przyjazne

Golfowy Klub Sportowy "Tokary Golf Club"
Tokary 16, 83-304 Przodkowo
tel. + 48 667 677 091; (58) 694 01 82
tokarygolf@gmail.com; biuro@spitfire.com.pl; www.tokarygolf.pl
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MINI POLE GOLFOWE W PABIANICACH

Od lipca na drivingu w Pabianicach znajduje siê 3-do³ko-
we pole pitch & putt (do³ki od 85 m do 120 m), bunkier æwiczebny,
chipping area i target green. DR w Pabianicach jest najwiêksz¹, miejsk¹
strzelnic¹ golfow¹ w kraju, o d³ugoœci 235 metrów. Jest to obiekt
oœwietlony. Na miejscu mo¿na wypo¿yczyæ lub kupiæ sprzêt golfowy -
pi³ki i kije do gry w golfa, maty treningowe i gad¿ety A&A GC. Do
dyspozycji graczy i osób towarzysz¹cych jest namiot klubowy.
Driving Range w Pabianicach czynny jest codziennie od
12.00 do 21.00
zgodnie z poni¿szym harmonogramem:

· granie z trawy w godzinach 12.00 - 16.00 (pon, œr,
pt,)

· granie na do³ki w godz. 12.00 - 16-00 (wt, czw,
sob, niedz)

· granie z nasypu od 16.00 do 20.00
· granie z trawy pod flagê od 20.00 do 21.00

Plan drivingu
w Pabianicach
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t a k

CZECHY CUP 2009
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b y o³ ...
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i n f o r m a c j e

Otwarte w lipcu br. jedno z najekskluzywniejszych pól
w Europie - The V Club w pobli¿u Wilna zaprasza na

Turniej Ba³tycki
od 7 do 9 sierpnia 2009 r.

* Najwiêkszy ba³tycki miêdzynarodowy konkurs golfowy
* Rozgrywki w systemie stableford na 36 do³kach
* Obiad galowy
* Indywidualne nagrody ka¿dego dnia
* Pobyt dla partnerów bezp³atny
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i n f o r m a c j e

7.VIII (piatek) rejestracja zawodników, koktail,
8.VIII (sobota) - pierwszy dzieñ turnieju, galowy obiad
9.VIII (niedziela) - drugi dzieñ turnieju, rozdanie nagród

W cene wliczone s¹:
- spotkanie koktailowe, pokój hotelowy ze œniadaniem, dwie
rundy turnieju, obiad galowy.
Koszt:
- 355 euro za osobê (partnerzy bezp³atnie)
- 199 euro za osobê w przypadku pary golfistów bez part-
nera

Kontakt:
nick.solski@lemeridien.lt
do 31/07/2009

Tel: +370 5 2739 700
Fax: +370 5 2739 730
lemeridien.com/vilnius
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XV Otwarte Mistrzostwa Polski Mê¿czyzn

Od 17 do 19 lipca na polu Rosa w Czêstochowie zosta³ roze-
grany najwy¿szej rangi turniej dla amatorów w Polsce. A&A
Golf Club reprezentowali Arek Majsterek, Oskar KaŸmier-
czak, Tadeusz Grodziñski, Piotr Rogalski oraz Miros³aw
Wójcik. Najlepszym z klubu okaza³ siê Oskar Kamierczak,
gra³ bardzo równo(82,81,84) obni¿y³ swój handicap na 9,5.
Gratulacje!!!. Arek Majsterek równie¿ obni¿y³ handicap - gra³
na swoim ulubionym polu - (87,82,94). Gratulacje!!!.Piotr Ro-
galski równie¿ gra³ poni¿ej swojego handicupu i ma ju¿ 13,4.
Mistrzem Polski Mê¿czyzn zosta³ Aleksander Kleszcz z wyni-
kiem 211 uderzeñ (5 poni¿ej par). Na drugim miejscu ze
strat¹ dwóch uderzeñ znalaz³ siê Mateusz Gradecki. Jego
gra podczas tego turnieju by³a naprawdê imponuj¹ca. W kla-
syfikacji uzyska³ 213 uderzeñ (-3).Na trzeciej lokacie To-
masz Pulsakowski, czwarte Adrian Merinek, pi¹te miejsce ex
aequo nale¿a³o do Grzegorza Zieliñskiego i Micha³a Kaspro-
wicza.W klasyfikacji netto pierwsz¹ lokatê zaj¹³ Jakub Za-
wada, przed Grzegorzem Zieliñskim jr i Adrianem Meron-
kiem. Wy³oniono tak¿e najlepszego polskiego zawodnika -
zosta³ nim Mateusz Gradecki.

*
Powo³ana zosta³a kadra Kadra Juniorów A&A Golf Club
w sk³adzie: Piotr Puzio, Amanda Majsterek, Albert Krajewski,
£ukasz Skudlarski, Miko³aj Kubielski i Przemys³aw Cechowski.

*
A&A GOLF CLUB ZAPRASZA NA LATO Z GOLFEM!
1. Wakacyjny kurs pierwszego kroku golfa dla pocz¹tkuj¹cych:
·       20 godzin
·       2 x w tygodniu
·       sprzêt do nauki
·       grupy do 10 osób
·       zajêcia prowadzi doœwiadczony instruktor
Koszt: doroœli 675 z³, uczniowie i studenci 600 z³
Po zakoñczeniu kursu dla osób sk³adaj¹cych egzamin na zie-
lon¹ kartê 1 lekcja GRATIS (koszt egzaminu jest kosztem
dodatkowym). Zajêcia odbywaj¹ siê na Driving Range w Pa-
bianicach. (http://www.golf.aia.pl/tresc/551/2/163/)
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Iwona Kul¹gowska, pastel na kartonie, 50 x 70 cm.

Golf w sztuce



LITWA CUP 2009

Turniej o puchar czasopisma „Nasz Golf” oraz
nagrodê specjaln¹ Galerii ADI ART zostanie ro-
zegrany 27, 28 i 29 wrzeœnia na litewskich po-
lach: The V Club (Le Meridien), Europos Cen-
tro Golfo Klubas oraz The Capitals Golf Club.
Jest to turniej przeznaczony dla zawodników z
hcp powy¿ej 30. Szczegó³owe informacje:
list@adi-art.com

„Nasz Golf”
wspomagaj¹: OK-bis
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