
SUKCESY  DRUŻYN  „MODREGO  LASU”  W  I  EDYCJI  KLUBOWEGO  PUCHARU
POLSKI SENIORÓW.

Z nieukrywaną satysfakcją i przyjemnością pragnę przekazać jakże radosne informacje
o sukcesach seniorów KG „Modry Las” w zawodach pierwszego Klubowego Pucharu Polski
Seniorów, jaki w dniach 23-25 września 2015r. odbył się na gościnnym polu golfowym Rosa
Private Golf Club w Konopiskach k. Częstochowy. 

Inicjatorem i głównym organizatorem zawodów było Polskie Stowarzyszenie Golfa
Seniorów. Sprawny przebieg turnieju zapewniła firma MidGolf, znany animator seniorskiego
golfa.  Przedsięwzięcie  okazało  się  dla  wszystkich  uczestniczących  klubów  wyjątkowo
trafioną  inicjatywą,  zarówno  ze  sportowego,  jak  i  z  marketingowego  punktu  widzenia.
Starczy wspomnieć, że akces w turnieju zgłosiło 17 zespołów reprezentujących główne kluby
golfowe z całej Polski.

Wykazując  nadzwyczajne  wyczucie  sytuacji  władze  „Modrego  Lasu”  GC
zadecydowały o zgłoszeniu uczestnictwa w zawodach dwóch pięcioosobowych drużyn, każdą
ekwipując w klubowe stroje. Reprezentację seniorów „Modrego Lasu” stanowili: Sławomira
Konieczna (kapitan drużyny I), Magdalena Paczóska-Ziemak, Tomasz Piechowicz, Bronisław
Sobczak i Waldemar Ziemak (jako drużyna I) oraz Bogusław Bil, Andrzej Follendorf, Marek
Konieczny, Mirosław Łopatto (kapitan drużyny II)  i Andrzej Szmit (jako drużyna II).

Formuła  turnieju  przez  długi  czas  była  płynna.  W konsekwencji  –  uwzględniając
sugestie  członków PSGS – organizatorzy uznali  za najbardziej  miarodajną i  sprawiedliwą
punktację  strokeplay  brutto.  O  ostatecznym  wyniku  każdej  drużyny  decydowała  suma
czterech  najlepszych  indywidualnych  wyników  spośród  pięciu  reprezentantów
poszczególnych  klubów.  Niewątpliwie  była  to  nader  brutalna  formuła,  nie  dopuszczająca
słabości więcej niż jednego reprezentanta w jakimkolwiek dniu zawodów. 

Od pierwszego dnia turnieju zdecydowane przodownictwo objęła reprezentacja Sierra
Golf Club. Drużyna z Wejherowa okazała się bezkonkurencyjna w całym turnieju, nie dając
konkurentom żadnych  szans.  Godzi  się  wspomnieć,  że  drużynę  tę  klubowa reprezentacja
„Modrego  Lasu”  pokonała  w  matchplay’owej  potyczce  podczas  Klubowych  Mistrzostw
Polski, jakie odbyły się w lipcu 2015r. na polu golfowym w Rajszewie k. Warszawy. Drużyna
II  „Modrego  Lasu”  od  pierwszego  dnia  zawodów  „okupowała”  3-cie  miejsce,  ulegając
jeszcze reprezentacji  Klubu Golfowego A&A. Drużyna I walczyła  o wejście do pierwszej
dziesiątki. 

Po trzech dniach golfowych zmagań drużyna II zajęła 3-cie miejsce, pozostawiając w
pokonanym polu takie tuzy golfowe jak Binowo GC, czy Śląski  Klub Golfowy. Drużyna I
zajęła  12-te  miejsce,  co  –  przy  uwzględnieniu  faktu,  że  w  zawodach  konkurowało  17
zespołów z całej Polski – uznać należy za poważny sukces. 
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