


Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na drugą edycję znamiennego wydarzenia golfowego:

Mistrzostwa Polski Miłośników Zwierząt i Lekarzy weterynarii w golfie. Wydarzenie

dedykowane  jest  praktycznie  wszystkim  –  zaawansowanym  golfistom,  tym

którzy dopiero  co  zaczęli  przygodę z golfem oraz tym,  którzy chcieliby tylko

spróbować.  Po  raz  kolejny zapowiada  się  wspaniałe spotkanie

golfowe/integracyjne,  któremu  towarzyszyć  będą  imprezy  wspierające.  Jednym

słowem piknik z „folwarkiem zwierzęcym”. Wspólnie będziemy rywalizować sportowo

i bawić  się.  Zapraszamy  wszystkich  kochających  zwierzęta oraz  golf

do wsparcia naszej imprezy i do osobistego uczestnictwa.

Leonard Gugała
Lekarz Weterynarii



 

 

 

 

 

 

 

                                          Regulamin Turnieju Głównego 

 

Uprawnieni do gry Wszyscy golfiści posiadający oficjalny HCP. W klasyfikacji lekarzy weterynarii- 

lekarze weterynarii posiadający oficjalny HCP i posiadający prawo wykonywania 

zawodu. 

Opłata wpisowa 80 zł Członkowie BPGC  

190 zł Golfiści – lekarze weterynarii 

230 zł Pozostali golfiści  

150 zł  juniorzy 

50 zł  juniorzy członkowie BPGC 

Tees Mężczyźni - żółte, kobiety - czerwone 

Format Stableford netto i Strokeplay brutto (max. l. uderzeń par +5),  

Regulamin W turnieju obowiązują reguły R&A Golf Club of St.Andrews 

Kategorie i nagrody Medale i nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategorii Miłośników Zwierząt: 

• Stroke Play brutto i Stableford netto mężczyzn 

• Stroke Play brutto i Stableford netto kobiet 

Medale i nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategorii Lekarzy Weterynarii: 

• Stroke Play brutto i Stableford netto mężczyzn 

• Stroke Play brutto i Stableford netto kobiet 

Obowiązuje zasada brutto przed netto. 

 

Turniej rozgrywany zgodnie z Ogólnoświatowym Systemem Handicapowym 

(WHS). Zgodnie z systemem WHS Komitet ustala wartość Handicapu na 95% 
(dot. wszystkich grup Handicapowch). 

Konkursy dodatkowe Longest Drive mężczyzn, Longest Drive kobiet 

 Closest to the pin mężczyzn, Closest to the pin kobiet 

Remis W przypadku remisu w kategorii brutto o pierwszym miejscu zdecyduje 

dogrywka w systemie „nagła śmierć” na dołkach 1 i 9. 

 W pozostałych przypadkach o wyższym miejscu rozstrzygnie „countback” w 

następującej kolejności: druga runda, ostatnie 6, 3, 1 dołek. 

Komitet Turniejowy Sławomir Piński,  Leonard Gugała, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                      Program Turnieju Głównego 

 

Piątek, 26 czerwca 2020 

Od godz. 08:00   Runda treningowa 

Odpłatność za rundę treningową 150 zł 

  

Sobota, 27 czerwca 2020 

Godz. 08:00   Rozgrzewka do turnieju i Rejestracja 

Od. Godz. 09:00 Start do Turnieju Głównego 

Godz. 11:00  Akademia Golfa dla nie golfistów – wprowadzenie w świat golfa 

Godz. 12:00 Imprezy towarzyszące i pokazy  

Godz. 13:00  Mistrzostwa Miłośników Zwierząt i Lekarzy Weterynarii dla początkujących/nie-

golfistów; turniej Texas Scramble 

Od godz. 15:00  Golfowe Grillowanie 

Godz. 17:00  Ceremonia wręczenia nagród 



 

 

 

 

 

 

                         IMPREZA TOWARZYSZĄCA 
                                      DLA 

                                        NIEGOLFISTÓW 

 
             Sobota, 27 czerwca 2020 

 

Godz. 10:30   Uroczyste otwarcie Mistrzostw dla nie golfistów. Prezentacja sponsorów 

Godz. 11:00  Akademia Golfa dla nie golfistów – wprowadzenie w świat golfa 

Godz. 12:00 Imprezy towarzyszące i pokazy  

Godz. 13:00  Mistrzostwa Miłośników Zwierząt i Lekarzy Weterynarii dla początkujących/nie-

golfistów; turniej Texas Scramble 

Od godz. 15:00  Golfowe Grillowanie 

Godz. 17:00  Ceremonia wręczenia nagród 

 

 

                Koszt uczestnictwa: 90 zł 
 

Zgłoszenia: mailowo pod adresem: info@binowopark.pl lub telefonicznie: 91 404 15 33 

mailto:info@binowopark.pl


       

  

 

26-27.06.2020 
PIĄTEK - SOBOTA 

SZCZECIN 
 
 

WARSZTATY ORTOPEDYCZNE 
ilość osób maks. 18 (9 stanowisk), część praktyczna na zwłokach, ocena radiologiczna 

wykonanych zabiegów 

 

26.06 (Piątek) 
część teoretyczna 12:00-14:30 
1. Kulawizny kończyn piersiowych psów rosnących 
- Diagnostyka: badanie ortopedyczne, Rtg, Artroskopia, CT 
- Metody leczenia: leczenie zachowawcze, medycyna regeneracyjna, leczenie 
chirurgiczne 

2. Najczęstsze tendinopatie w obrębie kończyny piersiowej 
- Diagnostyka 
- Leczenie zachowawcze i chirurgiczne 

3. Podstawy leczenia złamań przynasadowych u ras miniaturowych 

- Planowanie i dobór metody leczenia chirurgicznego 
- Zasady montażu płyt AO, kompresyjnych i blokowanych 

- Zastosowanie preparatów kościozastępczych w leczeniu złamań. 
 

część praktyczna 15:00–19:00 

- Dostępy do stawów: ramiennego i łokciowego 

- Praktyczne przeprowadzenie punkcji stawów 
- Osteotomie i ostectomie w leczeniu dysplazji stawu łokciowego 
- Osteosynteza złamań przynasadowych psów ras miniaturowych 

 

27.06 (Sobota) – BINOWO PARK GOLF CLUB 
- II Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Golfie – turniej dla posiadaczy 
Zielonej Karty 
- Akademia Golfa – osoby poczatkujące – atrakcyjne konkursy ! 
 

                            

 

Organizatorzy: 
 

PRZYCHODNIA 
WETERYNARYJNA 
MAŁYCH ZWIERZĄT 

LEONARD GUGAŁA 
 
 

KLINIKA WETERYNARYJNA 
„PUŁAWSKA” 
 
ARTHREX 
 
 

NOVOVET 
 
Prowadzący: 

dr n. wet. Igor Bissenik 
Klinika Weterynaryjna 
„Puławska” 
 
 
Kontakt do organizatora: 
NOVOVET 
lek. wet. Andrzej Czyżak 

tel. kom.: 660 001 080 
tel. biurowy: 530 400 622 
e-mail: biuro@novovet.pl 

 

Miejsce warsztatów: 
 

 

 
 

ul. Mieszka I-go 62 
Szczecin 

 

Cena za warsztaty – kawa i obiad: 

1460 zł netto (1796 zł brutto) 
 
Cena za turniej z obiadem: 

210 zł netto (258 zł brutto) 
 

Cena za Akademię Golfa: 

100 zł netto (123 zł brutto) 
 

 

mailto:biuro@novovet.pl

