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W czwartek, 27 czerwca, poznamy reprezentantów Polski na najważniejszy turniej
golfowy w tym sezonie – LOTOS Polish Open. Decyzja zostanie ogłoszona po
wspólnym zebraniu zarządów Polskiego Związku Golfa i Stowarzyszenia Instruktorów
Golfa PGA Polska.

Na liście startowej do najważniejszej tegorocznej imprezy golfowej w Polsce znajduje się
już ponad120 zawodników z kilkunastu krajów. Na starcie nie zabraknie również
biało-czerwonych barw. W rywalizacji weźmie udział piętnastu najlepszych krajowych golfistów,
którzy powalczą o tytuł międzynarodowego mistrza Polski.
W turnieju, który po trzech latach
przerwy w wielkim stylu wraca do golfowego kalendarza, zapewniony start ma już Adrian
Meronk. Trener kadry Mark O’Brien właśnie od niego rozpoczął ustalanie składu na LOTOS
Polish Open. 20-letni zawodnik z bardzo dobrej strony zaprezentował się podczas tegorocznej
edycji najważniejszego amatorskiego turnieju świata -The Amateur Championship. Młody Polak
okazał się najlepszy w rundach kwalifikacyjnych i tym samym otrzymał wyróżnienie za
uzyskanie najlepszego wyniku.
Pole golfowe Sand Valley Golf & Country Club już czeka na uczestników turnieju LOTOS Polish
Open. “Pod względem położenia i projektu pole jest unikatowe. Jest to pole typu links, które
rzadko widuje się w centralnej Europie. Będzie to więc nowość dla naszych zawodników” –
powiedział Kariem Baraka, dyrektor sportowy serii Pro Golf Tour, który w pierwszej połowie
czerwca osobiście pojawił się w miejscu rozegrania turnieju. „Na własne oczy przekonałem się,
jak wiele osób jest zaangażowanych w organizację imprezy. Wszyscy wkładają sporo pracy,
aby turniej przebiegł sprawnie oraz zachowana została najwyższa jakość” – dodał Baraka.
Turniej LOTOS Polish Open zostanie rozegrany na polu golfowym Sand Valley Golf & Country
Club w Pasłęku koło Elbląga w dniach 22-24 lipca 2013 r. Międzynarodowe Otwarte
Mistrzostwa Polski odbędą się w randze europejskiej ligi zawodowej Pro Golf Tour. Łączna pula
nagród wynosi 120 tys. zł., a najlepsi mają szansę na awans do drugiej ligi europejskiego golfa
– European Challenge Tour.
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Oprócz rywalizacji najlepszych golfistów, odbędą się również imprezy towarzyszące. „Cieszę
się, że przy okazji LOTOS Polish Open uda się rozegrać dwa turnieje amatorskie. To bardzo
ważne, żeby wzorować się na najlepszych i samemu poprawiać swoje umiejętności” – mówi
Ambasador turnieju Mateusz Kusznierewicz, który przez lata wytyczał trendy w żeglarstwie,
natomiast obecnie doskonali się w grze w golfa i wystartuje w formule PRO- Am, czyli we
wspólnej rywalizacji amatorów i zawodowców.
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej turnieju www.lotospolishopen.pl
***
Grupa LOTOS w golfa zaangażowała się już rok temu, stając się mecenasem LOTOS Open,
jednego najważniejszych turniejów w sezonie 2012. W dwudniowych zawodach rozegranych na
polu Sand Valley G&CC wzięło udział 120 graczy. Wśród nich znaleźli się także sportowcy
znani ze swojej golfowej pasji, tacy jak Mateusz Kusznierewicz czy Tomasz Iwan. Grupa
LOTOS to uznany mecenas sportu. Jest m.in. Generalnym Sponsorem Polskiego Narciarstwa,
Oficjalnym Partnerem Roberta Kubicy, wspiera też kierowców rajdowych reprezentujących
barwy LOTOS Rally Team, Kajetana Kajetanowicza i Michała Kościuszkę. Angażuje się także w
programy społeczno-sportowe takie jak Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich
„Szukamy Następców Mistrza” czy „Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM”.
Polski Związek Golfa to organizacja zrzeszająca obecnie 59 klubów polskich golfowych, do
których należy ponad 3000 graczy. Do jego głównych celów należą m.in. promocja, rozwój i
organizacja sportu golfowego w Polsce. PZG powołuje też spośród swoich członków
reprezentacje Polski w różnych kategoriach wiekowych oraz zgłasza ich udział w zawodach
międzynarodowych. Związek założono 31 lipca 1993 roku.
PGA Polska, czyli Stowarzyszenie Instruktorów Golfa, skupia profesjonalnych instruktorów golfa
i zawodników turniejowych. Jego misją jest popularyzacja golfa, wdrażanie najwyższych
standardów w edukacji, podnoszenie poziomu rywalizacji sportowej oraz reprezentowanie
wartości etycznych, wynikających z tradycji i historii golfa. PGA Polska powstało w 1993 roku.
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