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- Pierwsze turnieje były rozgrywane na 
polu golfowym w Tokarach (koło Żuko-
wa). Od 4 lat turniej odbywa się w Pętko-
wicach – mówi Jan Klapkowski, doradca 
prezesa zarządu Pracodawców Pomorza 
i jednocześnie organizator imprezy. - To 
jedno z najlepszych pól golfowych w Pol-
sce, jeśli nie najlepsze. Jest tu 18 dołków, 
oznakowanych liczbą uderzeń. I jeśli np. 
dołek jest oznaczony cyfrą 4, to oznacza, 
że zawodnik powinien wbić piłkę do niego 
w 4 uderzeniach. Za każde uderzenie wię-
cej dostaje jeden punkt dodatni, za wbicie 
mniejszą ilością uderzeń – punkty ujemne. 
Wygrywa ten, który ma najwięcej punktów 
ujemnych. Golf to chyba jedyna gra, gdzie 
trzeba być jak najbardziej „na minusie”. 
Przeciętnie turniej trwa ok. 5 godzin, a 
zawodnicy przebywają w tym czasie od-
ległość ok. 7 kilometrów. Golf jest więc 
jednocześnie sportem, wypoczynkiem i 
rekreacją na świeżym powietrzu. 
Golfi ści podczas turnieju rywalizowali w 
kilku kategoriach. 
- Pierwszą z nich była kategoria OPEN, w 
której oprócz osób zrzeszonych w naszej 
organizacji uczestniczą golfi ści z Sierra 
Golf Club – wyjaśnia Jan Klapkowski. - I 
tu liczone są punkty, które zawodnicy zdo-
byli w poprzednich turniejach. Im więcej 
mają punktów, tym mniejszą ilością ude-
rzeń powinni umieścić piłkę w dołkach. 
W ramach tej kategorii jest specjalna kla-
syfi kacja dla kobiet. Oprócz tego jest też 
kategoria dla Pracodawców Pomorza, jej 
zwycięzca otrzymuje puchar prezesa. 
W kategorii Stableford OPEN 1 miejsce 
wywalczył Maciej Wilski, na 2 pozycji 

wśród Pracodawców Pomorza
Najlepsi golfi ści 

Kolejna, już siódma edycja turnieju golfa o Puchar Prezesa Zarządu Pracodawców 
Pomorza została  rozegrana na polu golfowym Sierra Golf Club w Pętkowicach koło 
Wejherowa. W turnieju uczestniczyło 21 zawodników. 

uplasował się Jacek Trzciński, zaś 3 lokatę 
zajął Kim Christiansen. W konkurencji 
kobiet zwyciężyła natomiast Joanna Bor-
kowska.
Puchar Prezesa Zarządu Pracodawców Po-
morza zdobył Zbigniew Borkowski (fi rma 
Infracorr), na drugim miejscu uplasował 
się natomiast Zbigniew Stikel (Morska 
Agencja w Gdyni), trzeci był Zygmunt 
Śmigielski (Morska Agencja w Gdyni). 
Oprócz nagród dla zwycięzców turnie-
ju organizatorzy przygotowali również 
nagrody specjalne. Wyróżniono więc za-
wodnika, który jednym uderzeniem posłał 
piłkę na największą odległość, a także za-
wodnika, który jednym strzałem skierował 
piłkę najbliżej dołka. 
- Nagrodę specjalną otrzymał również tzw. 

„kret” - śmieje się  Jan Klapkowski. - Czy-
li osoba, która podczas turnieju „zryła” 
pole golfowe, uderzając kijem największą 
liczbę razy. Podsumowując: turniej był 
bardzo udany, pogoda dopisała, zawodnicy 
również. 
Po zakończeniu turnieju  Zbigniew Ca-
nowiecki, prezes Pracodawców Pomorza, 
wręczył zwycięzcom turnieju w poszcze-
gólnych kategoriach puchary i nagrody. 
Nagrody rzeczowe – zestawy kosmety-
ków, zasponsorował Marek Stawski, pre-
zes fi rmy Profarm Lębork.
Ustalono także termin kolejnego turnie-
ju. Zostanie on rozegrany we wrześniu 
przyszłego roku tradycyjnie już na polach 
golfowych Sierra Golf Club.
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