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Warszawa, dnia 5 lipca  2017 r. 

 

PZG- 01-05/07/2017 

 

KOMUNIKAT PREZESA ZARZĄDU W SPRAWIE XXIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 
– II MP JUNIORÓW MŁODSZYCH ORAZ I MP MŁODZIKÓW 

 

W imieniu Zarządu PZG uprzejmie informuję, że w dniach 8-10 sierpnia 2017 r. na polu First 

Warsaw Golf odbędą się II MP Juniorów Młodszych oraz I MP Młodzików objęte XXIII Ogólnopolską 

Olimpiadą Młodzieży organizowane we współpracy z Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza 

oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, jako gospodarzem tegorocznej imprezy.  

W zawodach mogą wziąć udział 24 dziewczynki i 24 chłopców w kategorii juniora młodszego (ur. 

2002-2004) oraz 12 dziewczynki i 12 chłopców w kategorii młodzika (ur. 2005-2006), które wystąpiły do 

dnia rozegrania zawodów w przynajmniej 1 turnieju objętym rankingiem juniorskim (np. otwarte 

mistrzostwa klubu, Audi Junior Tour etc.) i tym samym znajdą się na liście rankingowej. Wymienione 

zawody będą zatem najważniejszym startem krajowym w tym sezonie dla zawodników w kategorii 

juniora młodszego i młodzika, wyłaniając medalistów mistrzostw Polski. Turniej ma również charakter 

rekreacyjny i integracyjny dla młodzieży stanowiąc niezapomniane doświadczenie co potwierdziła 

bardzo udana I edycja imprezy w 2016 r.  

 Koszty uczestnictwa w turnieju, noclegu, wyżywienia i opieki nad uczestnikami pokrywają 

organizatorzy zawodów. Dodatkowo PZG pokryje koszty dojazdu juniorów i trenerów w ramach grup 

zorganizowanych – po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem PZG.  

 W imieniu Zarządu PZG apelują do klubów i obiektów golfowych oraz trenerów PGA Polska  

o możliwie aktywne włączenie się w realizację tego projektu i potraktowanie go bardzo poważnie. 

Zapewnienie pełnej frekwencji na tych zawodach jest priorytetowym zadaniem wyznaczonym PZG 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w najbliższych latach. Od jego efektów uzależnione będzie 

utrzymanie naszej dyscypliny w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego i zapewnienie jej coraz 

większego wsparcia finansowego. Dzięki bardzo udanej ubiegłorocznej edycji w tym roku znacznie 
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większa liczba juniorów i sekcji została objęta wsparciem finansowym ze środków publicznych  

w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego. 

 Szczegółowe informacje na temat zawodów dostępne są na oficjalnej stronie zawodów pod 

linkiem: http://junior.pzgolf.pl/olimpiada/. W przypadku pytań uprzejmie prosimy o bezpośredni 

kontakt z biurem PZG.  

 

                                                                                                       Z wyrazami szacunku, 
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