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 Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie ma zaszczyt poinformować, że w dniach 26 - 27 

maja 2012r. na polu golfowym Klubu Golfowego „Modry Las” k. Choszczna uznawanym za jedno z 

najpiękniejszych pól golfowych w Polsce odbędą się XV Mistrzostwa Polski Adwokatów w Golfie 

oraz VI Mistrzostwa Polski Prawników w Golfie, na które – w imieniu organizatorów – serdecznie 

zapraszamy wszystkich zainteresowanych czynnym wypoczynkiem połączonym z pasjonującą i 

dżentelmeńską konkurencją oraz ze wspaniałą zabawą.  

Główne zawody przewidziano kategoriach:  

- adwokaci kobiety i mężczyźni (wszystkie osoby posiadające status adwokata – w tym emeryci, 

renciści i aplikanci) 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. 

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

brutto. Szczegółowy regulamin zawodów opublikowany jest na stronie Klubu Golfowego Modry Las 

(www.modrylas.pl/turnieje/kalendarz 2012).  

Opłata turniejowa dla uczestników zawodów głównych (adwokaci i osoby spoza palestry 

zamierzające konkurować w kategorii prawników) wynosi 400,-zł. Dla uczestników turnieju 

głównego na 25 maja 2012r. zaplanowano w godzinach otwarcia pola dzień treningowy za 

dodatkową, ulgową opłatą w kwocie 50,-zł płatną razem z opłatą turniejową.  

Losowanie flightów odbędzie się w dniu 25 maja o godz. 19
00

. Start Mistrzostw zaplanowany 

został na godzinę 10
oo

 w dniu 26 maja 2012r.  

Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach ze wskazaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz 

kategorii (adwokaci, prawnicy) prosimy kierować w terminie do dnia 23 maja 2012r. pocztą 

elektroniczną pod e-meil: adwokacka_kancelaria.lopatto@wp.pl (z dopiskiem Mistrzostwa Polski w 

golfie), względnie pod telefonem 601-46-88-98 (adw. Mirosław Łopatto). Zgłoszenia przyjmowane 

też będą bezpośrednio przez Klub Golfowy Modry Las pod telefonami: 95-768-99-06 lub 667-710-

410 oraz drogą elektroniczną pod adresem: golf@modrylas.pl.  

Opłaty turniejowe prosimy uiszczać na konto Szczecińskiej Izby Adwokackiej (70-207 

Szczecin, Pl. Batorego 3) nr: 27 1600 1260 0004 0903 1656 8001 z dopiskiem „Mistrzostwa Polski 

w Golfie” w terminie do dnia 15 maja 2008r. Opłatę turniejową uiścić będzie można również 

bezpośrednio przed zawodami w Recepcji Klubu Golfowego „Modry Las”, nie później niż do 

momentu losowania flightów w dniu 25 maja 2012r. 
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Organizatorzy nie zapewniają rezerwacji noclegów, acz wszystkim zainteresowanym 

rekomendujemy położony blisko pola golfowego hotel Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w 

Choszcznie (ul. Sportowa 1, e-mail: osw@choszczno.pl, www.osw.choszczno.pl), w którym w okresie 

Mistrzostw dostępne będą dla uczestników zawodów miejsca noclegowe po uprzedniej rezerwacji 

telefonicznej. Bezpośredniej rezerwacji noclegów w hotelu dokonać można u Dyrektora Ośrodka –

Pani Edyty Marciniak pod telefonem 665-661-029. Wobec ograniczonej ilości miejsc sugerujemy 

dokonanie rezerwacji z odpowiednim wyprzedzeniem.  

Inne możliwości noclegowe w okolicy pola golfowego dostępne są na stronie Klubu 

Golfowego Modry Las (www.modrylas.pl/golf w Modrym Lesie/hotele). 

W dniu 26 maja 2012r. dla osób towarzyszących zawodnikom uczestniczącym w 

Mistrzostwach oraz  dla niezainteresowanych uczestnictwem w Mistrzostwach członków Szczecińskiej 

Izby Adwokackiej przewiduje się możliwość zorganizowania jednodniowego spływu kajakowego 

rzeką Drawą (od miejscowości Prostynia do Drawna) szlakiem przebiegającym przez urocze zakątki 

Drawieńskiego Parku Narodowego. Przewidywany koszt uczestnictwa w spływie – w zależności od 

ilości uczestników – wynosić może od 80 do 100zł. Zamiar uczestnictwa w spływie prosimy zgłaszać 

adwokatowi Mirosławowi Łopatto w terminie do dnia 6 maja 2012r. pocztą elektroniczną e-meil: 

adwokacka_kancelaria.lopatto@wp.pl (z adnotacją, że korespondencja dotyczy spływu kajakowego)  

względnie pod telefonem 601-46-88-98. Ze względów organizacyjnych (konieczność zapewnienia 

transportu) jako miejsce zakwaterowania rekomenduje się uczestnikom spływu hotel Ośrodka 

Sportowo – Wypoczynkowego w Choszcznie, przy czym zainteresowani winni we własnym zakresie 

dokonywać rezerwacji miejsc noclegowych. Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania spływu 

w przypadku nikłego zainteresowania uczestnictwem w imprezie. 

Wszystkim golfistom prawnikom pragniemy nadto zarekomendować uczestnictwo w kolejnej – 

czwartej już – edycji turnieju KoPa Cup, stanowiącym match play’owe zawody prawnicy v-s lekarze. 

Turniej odbędzie się na polu golfowym Klubu Golfowego Modry Las w dniu 5 maja 2012r. 

Organizatorzy pragną przypomnieć, iż przechodni puchar dla zwycięskiej drużyny ufundowała w 

roku 2009 nieodżałowanej pamięci adwokat Joanna Agacka Indecka – Prezes Naczelnej Rady 

Adwokackiej, która zginęła w tragedii smoleńskiej.  

 

 

       Z golfowymi pozdrowieniami 

 

            Adw. Mirosław Łopatto  

 Szczecin, dnia 16 marca 2012r. 

      


