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Drugi eliminacyjny turniej z cyklu Deutsche Bank Pro-Am Tour, który odbył się w Częstochowie na pol

Wśród laureatów eliminacji w Częstochowie, które upłynęły przy pięknej, wiosennej aurze,
znaleźli się zwycięzca klasyfikacji brutto, zwycięzcy klasyfikacji Stableford netto oraz najlepsza
kobieta.W klasyfikacji brutto okazał się Michał Kasprowicz (78 uderzeń), dla którego to druga
wygrana w tegorocznym cyklu Deutsche Bank Pro-Am Tour. W drugiej połowie kwietnia
zawodnik zwyciężył w turnieju na Toya G&CC, tym samym już wtedy zapewniając sobie
miejsce we wrześniowym finale. Taki sam wynik jak Kasprowicz uzyskał Mikołaj Wojnowski,
jednak o wygranej tego pierwszego zadecydował countback.W grupie premiowanej awansem
do turnieju finałowego znaleźli się także zwycięzcy klasyfikacji Stableford netto w dwóch
grupach hcp. W grupie 0-18 zwyciężył Marek Tymiński (35 pkt) przed Mikołajem Wojnowskim
(35) i Bogdanem Wnukiem (35). W grupie 18,1-36,0 najlepsi okazali się Władysław Jędruszek
(31), Andrzej Kamiński (30) i Sławomir Bubas (30). Najlepszą panią w turnieju została natomiast
Monika Kowalewska (30).Podczas turnieju rozegrano również konkursy dodatkowe. W
Deutsche Bank Longest Drive na dołku nr 6 zwyciężył Mikołaj Wojnowski. Największą precyzją
uderzenia w konkursie BMW Nearest to the Pin wykazał się natomiast Janusz Kotynia.Pro-Am
Tour to jeden z najpopularniejszych i najstarszych cyklów turniejów golfowych w Polsce,
rozgrywany już od 9 lat na największych polach golfowych w naszym kraju.
W tym roku cykl
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składa się z 5 regionalnych turniejów eliminacyjnych oraz zawodów finałowych – Deutsche
Bank Invitational Polska – które odbędą się w ramach zawodowego turnieju Deutsche Bank
Wrocław Open z serii EPD Tour (13-16 września, Toya G&CC). Laureaci poszczególnych
eliminacji zagrają nie tylko w finale cyklu, w którym jedną z nagród jest wyjazd na turniej do
Hamburga, lecz także w Pro-Amie poprzedzającym turniej dla zawodowców.Kolejny turniej z
cyklu Deutsche Bank Pro-Am Tour odbędzie się 9 czerwca na polu Lisia Polana
GC.Sponsorami cyklu są Deutsche Bank, BMW Group oraz Titleist.Szczegóły na
www.proamtour.pl
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