
ZAPROSZENIE 

 

W dniach 29-30 czerwca 2013r. na polu golfowym Rosa Private Golf Club 

(Konopiska k/Częstochowy ul. Rolnicza 1)odbędą się XVI Mistrzostwa Polski Adwokatów w 

Golfie oraz VII Mistrzostwa Polski Prawników w Golfie. Honorowy Patronat na zawodami 

objął Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. 

Zawody połączone będą z akcją charytatywną na rzecz dzieci z Domu Dziecka 

w Częstochowie. 

Dla osób początkujących chcących rozpocząć przygodę z golfem 

przygotowaliśmy Akademię Golfa w dniu 29.06.2013 oraz 30.06.2013  w godzinach 

11.00-13.00. 

 
Tegoroczne zawody połączone są z seminarium na temat „Odpowiedzialności  
cywilnej w sporcie” wykład i seminarium poprowadzi adwokat Lech Gąsecki”. 
Serdecznie zapraszamy. 

   Główne zawody sportowe przewidziano w kategoriach: 
-adwokaci kobiety i mężczyźni (wszystkie osoby posiadające status adwokata, a także 

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

-prawnicy (wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów prawniczych – kobiety 

i mężczyźni), przy czym wszyscy adwokaci uczestniczący w turnieju głównym klasyfikowani 

będą jednocześnie w kategorii prawników, 

-goście  posiadający zielona kartę i członkostwo PZG.  
 

W turnieju obowiązywać będą reguły R&A Golf Club of St Andrews w formacie stroke 

play brutto oraz dodatkowa klasyfikacja stableford netto ( przypadku remisu w formacie 

stroke play brutto obowiązuje zasada dogrywki od  dołka nr 1). W dniu 28 czerwca 2013 dla 

uczestników turnieju opłata green fee w kwocie 150 złotych. Opłata dla uczestników 

głównego turnieju wynosi 300,00 złotych, zostanie ona przekazana na cele charytatywne. 

Uczestnicy turnieju we własnym zakresie ponoszą koszty noclegu oraz wyżywienia.   

Losowanie flightów odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 o godz. 19
00

.  

Start zawodów sportowych zaplanowany został na godzinę 9.30 w dniu 29 czerwca 2013r 
oraz 30 czerwca 2013r.  
Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach ze wskazaniem imienia i nazwiska, uczestnika adresu 
e-mail, telefonu, klubu macierzystego oraz kategorii (adwokaci, prawnicy, goście) prosimy 
kierować pocztą elektroniczną pod e-mail: poczta@landgolf.pl 
lub telefonicznie: tel. +48 34 329 93 63; +48 34 329 94 11;fax +48 34 329 93 62 

tel. kom. do biura 601 384 97 lub biuro@lwmadwokaci.pl lub telefonicznie w godz.9.00-18.00 
lub telefonicznie 501036328 

   W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 graczy. 

 Ogłoszenie listy startowej na dzień pierwszy zawodów nastąpi w dniu 29 czerwca 2013  
po godz. 19.00 na stronie www.rpgc.pl i w recepcji RPGC. 

 W zakresie noclegów, rekomendujemy hotele umieszczone w zakładce na stronie 

www.rpgc.pl   Organizatorzy turnieju zastrzegają możliwość zmian w organizacji turnieju. 

 

Łódź, dnia 16 kwietnia 2013r.                   Z golfowymi pozdrowieniami 
                                                                       adwokat Krzysztof Łazowski 


