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1. Założenia i cele projektu
Narodowy Program Rozwoju Juniorów jest projektem ukierunkowanym na popularyzację
golfa wśród dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie liczby juniorów czynnie uprawiających
golfa oraz podnoszenie ich poziomu szkoleniowego. Ma też za zadanie wspierać działania
najaktywniejszych klubów golfowych w kierunku utworzenia struktury organizacyjnoszkoleniowej – sekcji juniorskich. Program ma przede wszystkim promować golfa wśród
młodzieży jako sport dla wszystkich i sport na całe życie. Jego celem jest stworzenie możliwie
szerokiej bazy szkoleniowej, z której wyselekcjonowani, najlepsi i najbardziej zmotywowani
zawodnicy będą następnie kwalifikowani do kadry narodowej, a wyróżniający się pośród nich
do reprezentacji Polski.

2. Oczekiwane rezultaty
1) Zwiększenie liczby zarejestrowanych juniorów w klubach.
2) Stopniowa decentralizacja szkolenia połączona z aktywizacją lokalnych struktur
organizacyjnych.
3) Rozwój organizacyjny sekcji juniorskich przy klubach golfowych.
4) Budowanie zaplecza dla kadry narodowej juniorów.
5) Rozwój kompetencji kadr trenerskich w terenie.
6) Organizacja ogólnodostępnego systemu rozgrywek i turniejów dla juniorów.
7) Podnoszenie poziomu szkolenia i współzawodnictwa juniorskiego.
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8) Motywowanie klubów do podejmowania działań w zakresie rozwoju golfa juniorskiego
poprzez stworzenie obiektywnego i przejrzystego systemu dofinansowania.

3. Kluczowe wskaźniki efektywności
1) Wzrost ogólnej populacji zarejestrowanych juniorów (posiadaczy kart HCP) w Polsce oraz
liczby zawodników uczestniczących w rozgrywkach rankingowych Klubowego Pucharu
Polski Juniorów (klasyfikacja uwzględnia wyniki ze wszystkich turniejów juniorskich) na
poziomie 10% rocznie.
2) Wzrost liczby zarejestrowanych juniorów (posiadaczy kart HCP), jak również zawodników
uczestniczących w rozgrywkach rankingowych Klubowego Pucharu Polski Juniorów na
poziomie 10% rocznie, w 10 najlepszych klubach objętych dofinansowaniem w ramach
programu.

4. Wysokość dofinansowania
Doświadczenia z poprzednich lat realizacji programu wskazują, że szczególne znaczenie dla
rozwoju sekcji juniorskich miał motywacyjny system dotacji na szkolenie, których wysokość
uzależniona była od zajętego miejsca przez klub w kategorii rankingu Klubowy Puchar Polski
Juniorów. W związku z powyższym, na tej podstawie przydzielono dotację 10 najwyżej
sklasyfikowanym sekcjom w sezonie 2017 r. do wykorzystania w 2018 r., przy zwiększonej
kwocie dofinansowania.
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Dofinansowa
nie na 2018 r.
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5. Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania przyznanego
sekcjom golfowym
1) PZG dofinansuje programy szkoleniowe sekcji realizowane w ramach przedłożonego
i zaakceptowanego planu na 2018 r.
2) Rozliczenie dotacji będzie następować na podstawie przedłożonych przez sekcję
źródłowych faktur zakupowych wystawionych na PZG jako nabywcę – będzie to
bezwzględny warunek rozliczenia kosztów i przekazania środków na wskazane konto
klubu.
3) PZG finansować będzie wyłącznie realizację akcji szkoleniowych obejmujących
następujący katalog kosztów:
a) dofinansowanie wynagrodzenia trenera klubowego do 200 zł brutto za dzień pracy
podczas udziału zawodników sekcji w turniejach juniorskich objętych rankingiem
juniorskim PZG w 2018 r.;
b) organizacja transportu grupowego na turnieje Audi Junior Tour, turnieje mistrzostw
Polski oraz inne turnieje juniorskie uwzględnione w rankingu juniorskim PZG;
c) wyżywienie i zakwaterowanie do kwoty 80 zł brutto za osobodzień w ramach udziału
w turniejach objętych rankingiem juniorskim PZG w 2018 r.;
d) dofinansowanie zakupu piłek na DR do kwoty 10 zł brutto za koszyk piłek w trakcie
turniejów objętych rankingiem juniorskim;
e) opłata wpisowa za drużyny reprezentujące klub w Klubowych Mistrzostwach Polski
Juniorów;
f) pokrycie kosztów rundy treningowej do wysokości 50 zł brutto w ramach zawodów
objętych rankingiem juniorskim.
Uwaga: Katalog kosztów nie może uwzględniać opłat za green fee, opłat za członkostwo na
polu golfowym lub zakupu sprzętu dla juniorów. Opłaty te powinny zostać pokryte przez
zawodników i ich opiekunów we własnym zakresie.

6. Nagrody dla najlepszych trenerów sekcji juniorskich
Dodatkowo na koniec 2018 r. 5 najlepszych trenerów klubowych otrzyma motywacyjną
nagrodę finansową według klasyfikacji obejmującej sumę punktów uzyskanych przez swoich
podopiecznych w kategoriach juniorskich rankingu PZG w całym sezonie 2018, według
poniższej tabeli. Na tej podstawie zostanie utworzony ranking najlepszych trenerów NPRJ
zliczający punkty uzyskane przez szkolonych zawodników w oparciu o algorytm opisany w §6
pkt 3 regulaminu Rankingu PZG. Każdy z juniorów będzie mógł przyporządkować do swojego
konta w systemie Eagle 2.0 szkolącego go trenera. Wskazanym trenerem może być członek
lub aplikant PGA Polska, a w przypadku jego braku również osoba posiadająca uprawnienia
instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf wydane przez AWF.
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Miejsce
w rankingu trenerów
1.
2.
3.
4.
5.

Wysokość nagrody
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
30 000, 00

7. Ważne informacje i terminy
1) Klub zobowiązany jest do wyznaczenia do dnia 14 marca 2018 r. koordynatora sekcji
juniorskiej do kontaktów z PZG. Osoba ta będzie odpowiedzialna ze prowadzenie
i rozliczenie programu (może być to rodzic, pracownik pola lub trener).
2) Klub zobowiązany jest do przekazania do PZG do dnia 31 marca 2018 r. propozycji
programu szkolenia i preliminarza budżetu jego realizacji.
3) Ustalenie z PZG programu na sezon 2018 r. i podpisanie umowy o realizację do 30
kwietnia 2018 r.
4) Przyznane środki muszą zostać wydane i rozliczone do dnia 30 listopada 2018 r.
5) Dotacja nie zostanie przekazana w przypadku braku reakcji sekcji/klubu lub nie
dotrzymania powyższych terminów. W takim przypadku zostanie rozdysponowana
pomiędzy pozostałe kluby wg klasyfikacji Klubowego Pucharu Polski Juniorów na koniec
2017 r.
6) Ranking dla najlepszego trenera sekcji juniorskich - w danym sezonie zawodnik może
przyporządkować w systemie Eagle 2.0 szkolącego go trenera tylko raz. Nie można
dokonywać zmian trenera w systemie w trakcie trwania sezonu golfowego.
7) W przypadku niezrealizowania przez daną sekcję celów wynikowych związanych ze
wzrostem liczby zarejestrowanych juniorów (posiadaczy kart HCP), jak również
zawodników uczestniczących w rozgrywkach rankingowych Klubowego Pucharu Polski
Juniorów na poziomie 10% w skali roku, dotacja na kolejny rok zostanie pomniejszona
o 10% jej łącznej wartości wynikającej z algorytmu przyjętego na 2019 r. Powyższa
sankcja zostanie również zastosowana, gdy dany klub po podpisaniu umowy nie
wydatkuje przyznanych środków do 30 listopada 2018 r., zgodnie z zasadami
wynikającymi z niniejszego dokumentu.
8) Na podstawie doświadczeń i ewaluacji projektu przeprowadzonej pod koniec 2018 r.
może dojść do zmian w algorytmie podziału środków na 2019 r. i założeń organizacyjnoszkoleniowych NPRJ.
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