


Kapitan drużyny CITY  CHAMPIONSHIPS  Gdańsk Marek Siemaszko.    


Słowo od Kapitana:


Szanowne Koleżanki i Koledzy Golfiści. 
Sezon golfowy w pełni. We wszystkich klubach odbywa się turniej za turniejem.  
Większość z Was ma spore doświadczenie w rywalizacji turniejowej ale z reguły w rozgrywkach 
indywidualnych. Mniej liczna część z Was w rozgrywkach drużynowych, a zapewne jeszcze 
mniejsza część w rozgrywkach drużynowych rangi krajowej.  Ci którzy mieli okazje uczestniczyć w 
takich turniejach, doskonale wiedzą że to zupełnie inny rodzaj rywalizacji, kiedy na barkach 
każdego zawodnika spoczywa cząstka odpowiedzialności za ostateczny wynik zespołu.  
Uwierzcie, to zupełnie inny poziom adrenaliny i radości ze wspólnego sukcesu.  
Niestety uczestnictwo w drużynowej rywalizacji na poziomie krajowym, zarezerwowane jest dla 
wąskiego grona golfistów z niskimi handicapami. Tak było do tego sezonu. 
Mój przyjaciel, organizator wielu różnych formatów, turniejów golfowych Maciek Łukasiński, długo 
zastanawiał się nad tym jak zorganizować rywalizację drużynową na poziomie krajowym. Lecz w 
taki sposób by ustalone reguły umożliwiły rywalizację szerokiemu gronu golfistów z różnymi 
poziomami handicapowymi i jednocześnie tak aby dać wszystkim uczestnikom satysfakcję z 
jednakowo ważnego wkładu do wspólnej punktacji. Tak powstał Turniej 'City Championships’.  

Którego Finał krajowy w tym roku odbędzie się w Sobieniach.  

W następnych latach w miastach kolejnych zwycięzców. 

Mistrzostwa Gdańska odbędą się 22.05.2022 w Tokarach.  
Z tego turnieju awans bezpośredni do 22 osobowej reprezentacji Regionu Gdańskiego zdobędzie 
16 zawodników, po czterech zwycięzców grup handicapowych, a sześciu zostanie wytypowanych 
przez Kapitana drużyny. Ta drużyna uczestniczyć będzie w finale krajowym rywalizując z innymi 
reprezentacjami regionów o nagrodę przechodnią, Tarczę Miast, a zawodnicy nagrodzeni zostaną 
medalami stanowiącymi miniaturę nagrody głównej. Maciek, organizator turnieju zaproponował mi 
przyjęcie zaszczytnej funkcji Kapitana, drużyny Gdańska. Ponieważ uważam pomysł tej formuły 
turnieju za bardzo ciekawy, zgodziłem się przyjąć tą funkcję z lekkimi obawami ale też ekscytacją 
niepokoju sportowego. Mam nadzieję że podołam tej roli i stworzymy wspaniałą drużynę która 
oprócz uczestnictwa w rywalizacji sportowej dodatkowo będzie się dobrze ze sobą bawiła, a 
udział w finale pozwoli nam także poznać wielu ciekawych przedstawicieli innych regionów. 

Ze sportowym pozdrowieniem. 

Marek Siemaszko
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