
ZAPROSZENIE 

Szanowni Państwo, 

w dniach 5-6 lipca 2019r. na polu golfowym Kalinowe Pola Golf Club (Kalinowo k/

Świebodzina ul. Golfowa 1) odbędą się XXII Mistrzostwa Polski Adwokatów w Golfie oraz XIII 

Mistrzostwa Polski Prawników w Golfie. Honorowy Patronat na zawodami objęła Wielkopolska 

Izba Adwokacka.  

       Główne zawody sportowe przewidziano w następujących kategoriach: 

-adwokaci kobiety i adwokaci mężczyźni (wszystkie osoby posiadające status adwokata, a także 

emeryci, renciści wykonujący wcześniej zawód adwokata i aplikanci adwokaccy) oraz  

-prawnicy kobiety i prawnicy mężczyźni (wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów 

prawniczych), 

-goście  posiadający zielona kartę i członkostwo PZG.  

W turnieju obowiązywać będą reguły R&A Golf Club of St Andrews. Turniej rozgrywany 

będzie w formacie stroke play brutto,  ale przewidziana jest dodatkowa klasyfikacja stableford netto 

(rozstrzyganie remisów dla miejsc 1-3: w przypadku remisu w formacie stroke play brutto 

obowiązuje zasada dogrywki w systemie nagłej śmierci począwszy od dołka nr 1, w przypadku 

remisów w formacie stableford netto decyduje niższy HCP, a w dalszej kolejności lepszy wynik 

ostatnich 9,6,3 dołków). Mężczyźni startują z żółtych tee, kobiety z czerwonych tee.   

Opłata dla uczestników głównego turnieju wynosi: 

-  230,- złotych osoby z prawem gry na Kalinowe Pola Golf Club 

- 550,- złotych pozostałe osoby  

i obejmuje ona uczestnictwo w turnieju (dwa dni grania - green fee), udział w konkursach 

dodatkowych oraz posiłek po rundzie pierwszego dnia, kolację i obiad po drugim dniu turnieju, 

połączony z rozdaniem nagród.  

Runda treningowa w przeddzień turnieju (czwartek) dla gości w promocyjnej cenie 100 

złotych. Rabat na nocleg w Kalinowe Pola Golf Village dla uczestników turnieju  wynosi 15% od 

ceny podstawowej.  

W turnieju głównym może wziąć udział maksymalnie 90 graczy. 

 Losowanie flightów odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 o godz. 18:00, po którym (ok. godziny 19:00) 

nastąpi ogłoszenie listy startowej na pierwszy dzień zawodów. Ogłoszenie listy startowej na drugi 



dzień zawodów nastąpi w dniu 5 lipca 2019 po godz. 19:00 na stronie www.pzgolf.pl i w recepcji 

Kalinowe Pola Golf Club. Start zawodów sportowych w piątek (5 lipca) został przewidziany na 

godzinę 12:00, natomiast w sobotę (6 lipca) na godzinę 10:00. 

 Komitet zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie oraz organizacji 

turnieju.  

Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach można dokonać za pośrednictwem systemu PZGEagle w 

zakładce „Turnieje” lub telefonicznie w recepcji Kalinowe Pola Golf Club ze wskazaniem imienia i 

nazwiska, numeru telefonu, klubu macierzystego oraz kategorii (adwokaci ze wskazaniem okręgowej 

izby, prawnicy ze wskazaniem ukończonej uczelni, goście). Dodatkowe pytania  prosimy kierować 

pocztą elektroniczną pod e-mail: biuro@adwokat-jakubowska.pl  lub telefonicznie +48 515 420 428. 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 lipca 2019 r, do godziny 12.00. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

   

Poznań, dnia 30 maja 2019r.                    

     Z golfowymi pozdrowieniami, 

        w imieniu Komitetu Organizacyjnego 

       adwokat Agnieszka Jakubowska 

       radca prawny Anna Świątkowska  

       Beata Dziura 
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