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Przez dwa dni na polu Rosa Private Golf Club 120 zawodników rywalizowało o tytuł najlepszego

Temperatura sięgała 35 stopni Celsjusza, więc zawodnicy nie mieli łatwego zadania, mimo to
po każdej rundzie z pola schodzili zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Stawka była wysoka.
Zwycięzcy klasyfikacji netto oraz brutto pojadą reprezentować nasz kraj w finałowym turnieju
Mercedes Trophy, który odbędzie się pomiędzy 13 a 18 września w Stuttgarcie.

Zawody odbyły się w dwóch rundach: eliminacyjnej (30 czerwca) i finałowej (1
lipca).Pierwszego dnia zawodów w kategorii hcp 18,1 – 36 zwyciężył Jacek Uchański (45 pkt.),
przed Pawłem Bazylym i Jerzym Litwiniukiem. W klasyfikacji hcp 0 – 18 triumfował Przemysław
Hałas (42 pkt.). Drugi był Tomasz Litwiniuk, a trzeci Sebastian Zimmermann. Wśród pań w
klasyfikacji stroke play brutto bezkonkurencyjna okazała się Brygida Morańska, a wśród
mężczyzn triumfował Mikołaj Wojnowski.

Jak co roku turniej Mercedes Trophy miał charakter charytatywny. Fundusze, które są
gromadzone podczas zapisów, zostały przekazane na fundację Mam marzenie. Paweł
Miszkowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Mercedes Benz Polska, przekazał czek o wartości
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ponad 27 000 złotych na ręce wiceprezes fundacji.

Podczas turnieju zawodnicy i zaproszeni goście mogli wziąć udział w jazdach testowych
najnowszymi modelami Mercedesa. Co więcej, golfiści brali udział w sesji fotograficznej w
jednym z tych niezwykłych aut, a zaproszeni goście mogli poczynić pierwsze kroki podczas
akademii golfa. Wieczorny bankiet był miłym zakończeniem pierwszej rundy zmagań.

Druga runda zawodów była decydująca, gdyż to wyniki z tego dnia miały wyłonić finalistów. Tak
też się stało. Tym samym poznaliśmy Team Poland, który we wrześniu stanie do walki w
światowym turnieju Mercedes Trophy. Maciej Wawrzyniak, Kornel Grzywocz i Mirosław Reda
będą reprezentować nasz kraj podczas tego prestiżowego wydarzenia.

Tym samym zakończył się Mercedes Trophy 2012. Paweł Miszkowski, dyrektor sprzedaży i
marketingu Mercedes Benz Polska już zapowiedział kolejną, dziewiątą edycję zawodów w
przyszłym roku. Co po niektórzy golfiści zadeklarowali, iż aby wziąć udział w turnieju zapiszą się
na niego już w styczniu. Nic dziwnego, takich emocji nie gwarantuje chyba żadna inna marka.
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