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- Wprowadzenie - 

Ponad 500 lat temu sport zwany golfem stał 
się tak popularny, że Król Szkocji Jakub II 
zakazał jego uprawiania w 1457 roku. Swoją 
decyzję argumentował faktem, że młodzi 
mężczyźni z powodu zamiłowania do jego 
uprawiania zaniedbywali treningi łucznicze.  

Jednakże Król Jakub IV sam namiętnie 
grywał w golfa i ostatecznie zniósł zakaz jego 
uprawiania w 1502 roku.  

W 1630 roku Król Szwecji Gustaw Adolf oraz 
ostatni Książe Pomorski Bogusław XIV 
podpisali Traktat Szczeciński. Tysiące 
szkockich najemników walczących w 
Regimencie Donalda Mackay’a chroniło 
mieszkańców Szczecina przed 
niebezpieczeństwami wynikającymi z 
rozgrywającej się wojny 30-letniej na 
terenach Pomorza.  

Szkoccy najemnicy przybyli do Szczecina 
ubrani w tradycyjne kilty. Pierwsza ilustracja 
upamiętniająca żołnierzy Regimentu 
Donalda Mackay’a ubranych w kilty 
pochodzi właśnie ze Szczecina! Czym mogli 
się zajmować młodzi żołnierze podczas 
stacjonowania w naszym mieście – niczym 
innym jak grą w golfa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Również my - Klub Rotariański Szczecin International organizujemy turniej golfowy corocznie od 15 lat. Wydarzenie ma 
charakter charytatywny. Na 18 dołkowym polu spotykają się amatorzy oraz początkujący adepci sportu golfowego, aby 
czerpać radość ze wspólnej gry, znakomitej atmosfery oraz przepysznego jedzenia.  
 
Corocznie tradycyjnie urządzamy zbiórkę pieniędzy na cel charytatywny. Poprzez wszystkie lata organizacji naszego 
tradycyjnego turnieju udało się nam zebrać łącznie setki tysięcy polskich złotych, które zostały przekazane dla 
potrzebujących dzieci – we współpracy ze szpitalami, domami dziecka, stowarzyszeniami, fundacjami oraz szkołami. 
 
3 czerwca 2018 roku zapraszamy ponownie do wzięcia udziału w naszym wspaniałym wydarzeniu odbywającym się na 
Polu Golfowym w Binowie – ponownie w stylu Retro z pięknymi strojami. W tym roku będziemy obchodzić 388 rocznicę 
zapoczątkowania gry w golfa na terenach Szczecina do którego przyczynili się żołnierze szkoccy. Z tej okazji w celu 
upamiętnienia szkockich pionierów dyscypliny rozegrany zostanie Turniej o Trofeum Donalda Mackay’a! 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze wydarzenie – zachęcamy do uczestnictwa w ubiorze odnoszącym się do 
szkockiej tradycji, czyli kiltu lub ubioru w stylu retro. 
 
Bilety dla osób niegrających w golfa lub początkujących graczy (zawierające 9 dołkowy turniej):  
90 PLN  w których zawierać się będzie koszt jedzenia oraz wsparcie akcji charytatywnej – z każdego biletu na rzecz celu 
charytatywnego zostanie przekazany dochód w wysokości 50%. 
 
Osoby chcące wziąć udział w Turnieju mogą rejestrować się na stronie Binowo Golf Park (www.binowopark.pl)  
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- Program - 

10.00  Otwarcie Charytatywnego Turnieju Golfowego 2018, przywitanie uczestników 
 i przyjaciół na Akademii Golfa i Turnieju Texas Scramble. 
   
10.15  Tee-off, Shot-gun na Charytatywnym Turnieju Golfowym 2018. 
    
10.30  Akademia Golfa z profesjonalnymi instruktorami golfa na Driving Range & 
 Putting Green (maximum 180 gości). 
 
11.30  Turniej Texas Scramble na 9-dołkowym polu dla początkujących.  
 
14.00  Konkurencja Putting Green dla uczestników Akademii Golfa.  
 
14.30 Grill wraz z degustacją wina leżakowanego w beczkach po whisky.  
 Loteria z wieloma nagrodami. 
 Aukcja oryginalnych i unikatowych przedmiotów. 
 
15.30 Konkurs „Nearest to the pin” na 18-dołkowym polu.  
  
16.30 Ceremonia wręczenia nagród w turnieju golfowym oraz konkursach. 
  
 Ceremonia zamknięcia imprezy wygłoszona przez Prezydenta Klubu 
 Rotariańskiego Szczecin International.  
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- zasady - 

Kwalifikacja 
Gracze z oficjalnym handicapem będą mogli zagrać. 
 

Opłaty turniejowe  
90 pln  początkujący i goście 
90 pln  członkowie BPGC    250 pln  pozostałe osoby 
150 pln   członkowie polu 9-dół   180 pln  członkowie Modry Las,  
                           Gorzów GC, Kamień GC 
50 pln   młodzieżowi członkowie BPGC 110 pln  młodzieżowi członkowie  
                      Modry Las, Gorzów GC,   
160 pln  pozostałe młode osoby                    Kamień GC  
Opłata obejmuje posiłek! 
 

Tees 
Mężczyźni i osoby młode powyżej 12 lat – żółte, 
Kobiety i osoby młode poniżej 12 lat - czerwone 
Mężczyźni powyżej 75 lat - czerwone tee 
 

Format 
Stableford netto i brutto 
 

Zasady 
Zgodne z zasadami Golf R&A Rules Limited 
 

Postanowienia dodatkowe 
Turniej jest przeprowadzony zgodnie z głównymi zasadami  
turniejowymi obowiązującymi na polu golfowym Binowo Park 
Szczegółowe zasady i opis turnieju znajdą Państwo na stronie  
internetowej  Binowo Park. 
www.binowopark.pl/index.php/turnieje-pl/kalendarz-turniejow 
 
Zgłoszenia są przyjmowane do godziny 14:00 dnia poprzedzającego turniej! 
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- zamówienie kiltów - 

Zamówienie kiltów 
 

Najprostszą metodą zakupu kiltów jest zamówienie ich w Internecie za pośrednictwem 
strony ebay lub bezpośrednio z jednego z wielu sklepów oferujących kilty.  Jednakże  ich 
ceny wahają się od 100 do ponad 1000 GBP za zestaw. 
 
 

Dla osób, które chcą sprawdzić podstawowy zestaw lub pojedynczy kilt możemy zaoferować 
niższy  koszt zamawiając kilty wraz z akcesoriami ze strony bestkilts.com. Zmówienia będą 
przyjmowane do dnia 10 maja 2018 r. Korzyścią złożenia grupowego zamówienia jest m.in. 
obniżenie kosztu międzynarodowej dostawy. W celu złożenia zamówienia proszę o kontakt 
pod adresem mailowym - michael@proffman.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kilt (kolory i rozmiary poniżej) 
150 PLN 

Koszula (kolory i rozmiary poniżej)  
100 PLN 

Spinka do kiltu 
25 PLN 
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- Zamówienie kiltów - 

 
Męski szkocki Kilt 8 YARD - cechy: 
  
Idealny na każdą okazję formalną lub nieformalną 
  
Wykonany z wysokogatunkowej wełny syntetycznej 
70% i z wełny 30% 
  
Plisowany set 
  
Każdy rozmiar jest regulowany w pasie 24 "(61 cm) 
  
Skórzane paski pozwalają na regulację kiltu o 3" 
  
Komplet z 3 chromowanymi klamrami i skórzanymi  
paskami, dzięki czemu można go regulować, 
na przykład, 30-calowa talia dostosuje się do talii 32" 
  
Można prać w pralce 
  
Dostępne rozmiary: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
 46, 48, 50, 52, 54 
 
W sprzedaży dostępny kilt - bez sporranu! 
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- Zamówienie kiltów - 

Szkocka koszula Highland Jacobite Jacobean Ghillie Kilt 
 
Koszulka Ghillie w superniskiej cenie 
Dostępna w kolorze kremowym i czarnym 
skórzany krawat w komplecie 
 
Dostępny rozmiar: 
S, M, L , XL, 2XL, 3XL 
 
Rękawy mają tradycyjny prosty krój, z mankietami  
Zapinanymi na guziki. Dekolt ma zapięcie 
z metalowych oczek i skórzanego sznurka, 
który łatwo się wyciąga na potrzeby prania. 
 
 
Tabela rozmiarów: 
 
M – obwód klatki piersiowej 102-107 cm 
L - obwód klatki piersiowej 107-112 cm 
XL - obwód klatki piersiowej 112-117 cm 
2XL - obwód klatki piersiowej 117-122 cm 
3XL - obwód klatki piersiowej 122-127 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


