
  
 

XVIII Mistrzostwa Polski Adwokatów w Golfie 
IX Mistrzostwa Polski Prawników w Golfie 

 

Sobienie Królewskie, 23-24 maja 2015 r. 
 

 

Koleżanki i Koledzy Golfiści, 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i 
Turystyki przy NRA oraz Izby Adwokackiej w Warszawie, zapraszamy do wzięcia udziału w 
XVIII Mistrzostwach Polski Adwokatów w Golfie i IX Mistrzostwach Polski Prawników w 
Golfie, które odbędą się w dniach od 23 maja do 24 maja 2015 roku na polu golfowym 
Sobienie Królewskie Golf & Country Club w Sobieniach.    

Mamy zaszczyt poinformować, iż honorowy patronat nad Mistrzostwami objął Dziekan Izby 
Adwokackiej w Warszawie Adwokat Paweł Rybiński. 

Organizatorzy przygotowali dla uczestników turnieju wiele atrakcyjnych nagród m.in.: 

 smartfony ufundowane przez firmę Samsung; 

 vouchery, zegarki i inne gadżety ufundowane przez Audi Rowiński - Wajdemajer; 

 wina ufundowane przez Kruliq Wine & Art; 

 książki ufundowane przez wydawnictwo Wolters Kluwert; 

 programy prawnicze ufundowane przez wydawnictwo C.H. Beck; 

 vouchery ufundowane przez Sobienie Królewskie Golf & Country Club w Sobieniach; 

a także w konkursie hole-in-one samochód na własność ufundowany przez Audi Rowiński - 
Wajdemajer. 

Główne zawody sportowe zostaną rozegrane w następujących kategoriach: 

 strokeplay bruttto w kategorii mężczyzn prawników; 

 strokeplay brutto w  kategorii kobiet prawników; 

 strokeplay brutto w kategorii mężczyzn adwokatów; 

 strokeplay brutto w kategorii kobiet adwokatów; 

 strokeplay brutto w kategorii kobiet i mężczyzn w klasyfikacji open; 

 strokeplay netto hcp 0 - 18 w kategorii kobiet i mężczyzn w klasyfikacji open; 

 strokeplay netto hcp 18,1 – 36 w kategorii kobiet i mężczyzn w klasyfikacji open; 

 strokeplay netto hcp 36,1 – 54 w kategorii kobiet i mężczyzn w klasyfikacji open. 
 



Ponadto przewidziano nagrody za dodatkowe 
konkursy m.in.:                                                                                       

 Hole-in-one; 

 Closest to the pin; 

 Longest drive mężczyzn; 

 Longest driver kobiet; 

 MVP Mężczyzn; 

 MVP Kobiet; 

W kategorii adwokatów zostaną sklasyfikowani adwokaci kobiety i mężczyźni (wszystkie 
osoby posiadające status adwokata, a także emeryci, renciści wykonujący wcześniej zawód 
adwokata oraz aplikanci adwokaccy). 

W kategorii prawników zostaną sklasyfikowane 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 klasyfikacji open, wszyscy gracze turnieju posiadający zielona kartę i członkostwo PZG. 

W turnieju obowiązywać będą reguły R&A Golf Club of St Andrews w formacie stroke play 
brutto (w przypadku remisu w formacie stroke play brutto obowiązuje zasada dogrywki 
od  dołka nr 1). We wszelkich przypadkach ostateczna decyzja należy do Komitetu 
Organizacyjnego turnieju. 

W pierwszym dniu turnieju, zostaną rozegrane dodatkowe konkurencje dla kobiet i dla 
mężczyzn, w kategoriach: najdłuższe uderzenie (longest drive) i hole-in-one. 

Dla chętnych graczy, przewidziano możliwość rozegrania rundy treningowej w dniu 22 maja 
2015 roku. Opłata za rundę treningową wynosi 123 zł i jest płatna bezpośrednio w recepcji 
pola. 

Pierwszeństwo udziału w turnieju przysługuje osobom, które będą sklasyfikowane w 
kategoriach adwokatów i prawników. Decyduje kolejność wpłat. Opłata za uczestnictwo w 
Mistrzostwach wynosi 420 złotych dla graczy. W kwocie tej mieści się: 2 x green fee, obiad 
po pierwszej i drugiej rundzie turnieju oraz lunch boxy.   

Jednocześnie, po pierwszym dniu turnieju zapraszamy uczestników na uroczystą kolację w 
hotelu Sobienie Królewskie podczas której zostaną rozdane pierwsze nagrody oraz 
przeprowadzone konkursy z nagrodami. Koszt kolacji wynosi 170 zł. Liczba miejsce jest 
ograniczona. 

Ostateczny termin zgłaszania udziału w Mistrzostwach upływa w dniu 9 maja 2015 r. 
Harmonogram turnieju znajdą Państwo w załączeniu. Opłatę turniejową tj. 420 zł oraz opłatę 
za kolację należy uiścić do dnia 9 maja 2015 r. na rachunek: PKO BP: 10 1020 1097 0000 7902 
0263 1950. Potwierdzenie swojego uczestnictwa wraz z załączonym dowodem opłaty należy 
przesłać pocztą email pod adres: golf.ora.warszawa@wp.pl 

Dla osób początkujących, chcących rozpocząć przygodę z golfem, Organizatorzy przygotowali 
Akademię Golfa, która odbędzie się w dniu 23 maja 2015 roku podczas pierwszej rundy 
turniejowej. Koszt Akademii wynosi 150 zł. Zapisy na akademię przyjmowane są do dnia 15 
maja 2015 r. Zgłoszenia należy kierować na adres email: golf.ora.warszawa@wp.pl, 
natomiast płatność dokonać na konto: PKO BP: 10 1020 1097 0000 7902 0263 1950. 

mailto:golf.ora.warszawa@wp.pl


Jako miejsce zakwaterowania Organizatorzy proponują Hotel Sobienie Królewskie. W celu 
otrzymania odpowiedniej zniżki prosimy powołać się na uczestnictwo w turnieju. 
Organizatorzy uzyskali dla Państwa następujące ceny za pobyt: 
Pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 203 zł/doba; 
Pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 238 zł/doba. 
W sprawie rezerwacji noclegu należy się kontaktować z recepcją hotelową +48 25 68 20 660. 
 
Ponadto, wszelkich dodatkowych informacji związanych z Mistrzostwami udzielają: 
Recepcja Hotelu – nr tel. 0048 22 494 31 71; 
Artur Dejnowicz – nr tel. 0048 609 553 447. 
 
Organizatorzy Mistrzostw zastrzegają możliwość zmian w organizacji turnieju. 

Do zobaczenia  

W imieniu Komitetu Organizacyjnego: 
SSA Marek Czecharowski 

Apl. adw. Artur Dejnowicz 

Adw. Maciej Żbikowski 

 

  

                        
     

 

 
 

              


