Sprawozdanie z działań Komisji Golfa Kobiecego w roku 2014
W 2014 r. w skład Komisji Golfa Kobiecego wchodzą: Brygida Morańska (przewodnicząca),
Dorota Mida, Beata Szmidt. Członkinie komisji, które pracują społecznie, dobrane były tak, by
były reprezentowane różne regiony w Polsce.
Większość działań komisji opierała się na organizacji ogólnopolskiego cyklu turniejów dla
kobiet- Ladies Golf Tour. W minionym roku zostały zaplanowane wg. następującego
harmonogramu:
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Sierra Golf Club 8.-9.05.2014
Gradi GC
28-29.05.2014
ŚKG
18.-19.06.2014
Kraków VGCC
5.07.2014
Modry Las
19.-20.07.2014
Amber Baltic GC 7.-9.08.2014
Kalinowe Pola
7.06.2014
Sobienie Królewskie GCC Masters 26.-27.08.2014

Turniej nr 4 został przeniesiony na 11 maja.2014r.
Turniej nr 8 odbył się 30-31 września 2014r.
W 8 ww. turniejach rankingowych, zorganizowanych przez Komisję Golfa Kobiecego we
współpracy z poszczególnymi klubami, według szacunków komisji udział wzięło ok.120
golfistek.
Warte odnotowania jest, że w turniejach LGT, dzięki pozyskaniu przez komisję sponsorów
nagród, nagradzane były wszystkie najlepsze zawodniczki, w czterech grupach
handicapowych oraz w grupie zielonokarcistek, co jest ewenementem na polskiej mapie
turniejów. Bardzo atrakcyjną nagrodą było wpisowe na turniej Polonia Open o randze
polonijnych mistrzostw świata, które wynosi 500 dolarów dla zwyciężczyni klasyfikacji
generalnej.
Głównym sponsorem była firma Dr Irena Eris., która ufundowała po 3 nagrody brutto w
każdym z 8 turniejów oraz po 3 nagrody w IV grupach HCP netto.
Finał turnieju Masters odbył się w Rajszewie. Prezes PZG Marek Michałowski wręczał
nagrody zwyciężczyniom.
.

Wiosną 2014r. komisja wystąpiła z wnioskiem do Zarządu PZG o podniesienie
kategorii rankingowej turnieju Dr Irena Eris Ladies Golf Cup z II na I.
Wniosek rozpatrzono pozytywnie.
Komisja zaprosiła Agnieszkę Pielaszek najbardziej utytułowaną golfistkę z początków
historii polskiego golfa w latach 1994-2005 na turniej Masters do Rajszewa.
Komisja wystąpiła do Zarządu z wnioskiem o przyznanie nagród dla najlepszych
zawodniczek brutto Polonia Open 2015 na Florydzie w postaci wpisowego na Mistrzostwa
Polski Kobiet 2015r.
Komisja zgłosiła 25 października 2014r.uchwałę do Zarządu w sprawie ogłoszenia
ogólnopolskiego plebiscytu na najbardziej aktywną i skuteczna panią kapitan lub jeżeli nie
została takowa wybrana w którymś klubie, panią, która wyróżniła się aktywnością,
konstruktywną pracą, działalnością na rzecz rozwoju i popularyzacji kobiecego golfa w
własnym klubie.
Chcemy docenić panie oraz kluby w których działały w 2014r. Zakończenie plebiscytu
planowane na 31 marca 2015r., a ogłoszenie wyników w trakcie turnieju Lady’s Captain
Trophy wiosną 2015r.
Przewodnicząca dokonała wyboru pań do nowej komisji golfa kobiecego z kandydatek
zgłoszonych w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd PZG i przekazała Zarządowi do
akceptacji.
Przeprowadzono wstępne rozmowy z klubami w sprawie organizacji LGT 2015r.

Brygida Morańska-Przewodnicząca Komisji Golfa Kobiecego,
Beata Szmidt-członkini,
Dorota Mida- członkini
Warszawa,dn. 15listopada 2014r.

