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1. Założenia i cele projektu 
 

1. Promowanie golfa wśród dzieci i młodzieży jako sportu dla wszystkich i sportu na całe 

życie. 

2. Zwiększenie liczby juniorów zarejestrowanych w klubach. 

3. Rozwój struktur organizacyjnych sekcji juniorskich przy klubach golfowych. 

4. Budowanie bazy szkoleniowej i zaplecza dla kadry narodowej juniorów. 

5. Rozwój kompetencji kadr trenerskich i instruktorskich w terenie. 

6. Organizacja ogólnodostępnego systemu rozgrywek i turniejów dla juniorów. 

7. Podnoszenie poziomu szkolenia i współzawodnictwa sportowego w golfie juniorskim. 

8. Motywowanie klubów do podejmowania działań w zakresie rozwoju golfa juniorskiego 

poprzez stworzenie obiektywnego i przejrzystego systemu dofinansowania. 

9. Osadzenie golfa juniorskiego w publicznych strukturach polskiego sportu, zarówno  

w wymiarze organizacyjnym i finansowym. 

10. Uzyskanie równowagi płci w populacji juniorów w Polsce.  
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2. Główne działania 
 

1. Prowadzenie systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach turniejów Audi 

Junior Tour, turniejów juniorskich rangi mistrzostw Polski (Mistrzostwa Polski Juniorów 

Młodszych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich, 

Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorów, Mistrzostw Polski Juniorów Match Play, 

Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzików) oraz zawodów juniorskich na 

poziomie klubowym; 

2. Prowadzenie systemu rywalizacji klubowej pomiędzy sekcjami juniorskimi w ramach 

rankingu Klubowego Pucharu Polski Juniorów. 

3. Prowadzenie systemu rywalizacji indywidualnej pomiędzy juniorami w różnych 

kategoriach wiekowych w ramach rankingu Klubowego Pucharu Polski Juniorów. 

4. Prowadzenie systemu dotacji dla 15 najwyżej sklasyfikowanych sekcji juniorskich  

w ramach Klubowego Pucharu Polski Juniorów. 

 

3. Oczekiwane rezultaty 
 

1. Utrzymanie liczby zarejestrowanych juniorów w PZG, ze szczególnym uwzględnieniem 

dziewcząt.  

2. Aktywizacja lokalnych struktur organizacyjnych w zakresie szkolenia juniorów w klubach.  

3. Rozwój organizacyjny sekcji juniorskich przy klubach golfowych.  

4. Rozwój kompetencji kadr trenerskich w zakresie szkolenia młodzieży w terenie.  

5. Organizacja ogólnodostępnego systemu rozgrywek i turniejów dla juniorów.    

6. Podniesienie poziomu szkolenia i współzawodnictwa juniorskiego w PZG. 

7. Stymulowanie rywalizacji pomiędzy klubami na polu rozwoju golfa juniorskiego. 

8. Doskonalenie systemu sportowej rywalizacji pomiędzy klubami połączonego  

z motywacyjnym systemem dofinansowania szkolenia juniorskiego.  

 

 

4. Kluczowe wskaźniki efektywności 
 

1. Utrzymanie liczby zarejestrowanych zawodników w kategoriach juniorskich  (posiadaczy 

kart HCP), jak również uczestników rozgrywek rankingowych Klubowego Pucharu Polski 

Juniorów na co najmniej na poziomie z 2019 r., w klubach objętych dofinansowaniem  

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Juniorów.  
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2. Utrzymanie liczby zarejestrowanych juniorów w PZG co najmniej na poziomie z 2019 r.  

3. Organizacja co najmniej 10 turniejów rangi otwartych mistrzostw juniorów klubu.  

4. Organizacja cyklu turniejów Junior Tour ze średnią frekwencją co najmniej 100 

uczestników na jeden turniej.  

 

5. Wysokość dofinansowania 
 

Poniższa tabela odzwierciedla wysokość przyznanych dotacji rozwojowych dla dotację 15 

najwyżej sklasyfikowanym sekcji w sezonie 2019 r., pomniejszoną  o ew. sankcje za brak 

realizacji zadań wynikowych programu w 2019 r.  

 

Lp. Sekcja juniorska 

Pkt. w 

Rankingu 

Klubowym 

2019 

Liczba 

Juniorów 

w 

Rankingu 

2019 

Liczba 

juniorów 

w klubie  

Liczba 

juniorek 

w klubie 

Dotacja 

rozwojowa 

przyznana na 

2020 r.  

% 

1. Armada Golf Club 270457 30 62 26 34 912 zł 20% 

2. Klub Golfowy Lisia Polana 160282 22 34 11 22 950 zł 13% 

3. Kalinowe Pola Golf Club 152918 20 48 16 22 030 zł 13% 

4. 
Sobienie Królewskie 

G&CC 
129878 19 65 19 

15 300 zł 9% 

5. Toya G&CC Wrocław 107257 10 17 8 15 148 zł 9% 

6. Binowo Park Golf Club 90729 11 29 8 11 765 zł 7% 

7. Rosa Private Golf Club 60985 5 7 3 9 000 zł 5% 

8. Open Golf Club 57634 8 10 0 9 765 zł 6% 

9. Tokary Golf Club 45579 10 23 4 8 765 zł 5% 

10. First Warsaw G&CC 42689 4 11 0 6 300 zł 4% 

11. Śląski Klub Golfowy 34370 6 26 6 4 800 zł 3% 

12. Gorzowski KG Zawarcie 33864 8 24 4 5 383 zł 3% 

13. Kraków Valley G&CC 32665 9 32 5 4 383 zł 3% 

14. Sierra Golf Club  30310 3 7 2 2 700 zł 2% 

15. Gradi Golf Club 25697 3 12 3 1 800 zł 1% 
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          175 000 zł 100% 

 

 

 

6. Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania przyznanego 

sekcjom golfowym 
 

1) W celu realizacji programu sekcje golfowe zobowiązane są do zawarcia z PZG umowy 

określającej zasady i warunki współpracy.  

2) PZG dofinansuje programy szkoleniowe sekcji realizowane w ramach przedłożonego  

i zaakceptowanego planu na 2020 r. 

3) Rozliczenie dotacji będzie następować na podstawie przedłożonych przez sekcję 

źródłowych faktur zakupowych wystawionych na dane PZG jako nabywcy lub 

refakturowanych dokumentów finansowych – będzie to bezwzględny warunek 

rozliczenia kosztów i przekazania środków na wskazane konto sekcji.  

4) PZG finansować będzie wyłącznie realizację akcji szkoleniowych obejmujących 

następujący katalog kosztów: 

a) dofinansowanie wynagrodzenia trenera klubowego do 250 zł brutto za dzień pracy 

podczas udziału zawodników sekcji w turniejach juniorskich objętych rankingiem 

juniorskim PZG w 2020 r.; 

b) organizacja transportu grupowego (co najmniej 3 zawodników w jednym środku 

transportu) na turnieje Audi Junior Tour, turnieje mistrzostw Polski oraz inne turnieje 

juniorskie uwzględnione w rankingu juniorskim PZG. Dopuszcza się organizację 

transportu dla mniej niż 3 zawodników, jeżeli do zawodów zakwalifikowanych zostało 

mniej niż 3 zawodników z danego klubu.  

c) wyżywienie i zakwaterowanie do kwoty 120 zł brutto za osobodzień w ramach 

udziału w turniejach objętych rankingiem juniorskim PZG  w 2020 r.; 

d) dofinansowanie organizacji zawodów rangi otwartych mistrzostw juniorów klubu na 

podstawie kosztorysu uzgodnionego z PZG.  

e) dofinansowanie zakupu piłek na DR oraz rundy treningowej w wysokości do 100 zł 

brutto w ramach turniejów objętych rankingiem juniorskim;  

f) opłata wpisowa za drużyny reprezentujące klub w Klubowych Mistrzostwach Polski 

Juniorów oraz turniejach Audi Junior Tour; 
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5) W przypadku niezrealizowania przez poszczególne sekcje juniorskie objęte 

dofinansowaniem celu wynikowego nr 1 wskazanego w Kluczowych Wskaźnikach 

Efektywności (rozdział 4 niniejszego dokumentu), dotacja na kolejny rok zostanie 

pomniejszona o 20%. Sankcja w postaci obniżenia dotacji o 50% w kolejnym roku 

zostanie zastosowana, gdy dany klub po podpisaniu umowy nie wydatkuje przyznanych 

środków do dnia 30 września 2020 r., zgodnie z zasadami programu. Kwoty  

z pomniejszonych w ten sposób dotacji zostaną proporcjonalnie przekazane w ramach 

systemu dotacji na 2021 r. do sekcji juniorskich, którym udało się zrealizować cele 

wynikowe w 2020 r.  

 

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.  

 Algorytm rankingu premiuje punkty uzyskiwane przez dziewczęta o 50% względem 

wartości punktów uzyskiwanych przez chłopców (R&A Woman in Golf Charter). 

Wpływać to będzie istotnie na końcową klasyfikację rankingową klubów w ramach 

Klubowego Pucharu Polski Juniorów, a co za tym idzie, na podział środków finansowych 

dla sekcji na kolejny rok. 

 Od 2020 r. sekcja organizująca turniej rangi mistrzostw juniorów klubu otrzyma premię 

do rankingu Klubowych Puchar Polski Juniorów.   

 


