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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 i Audi Kids Tour, turniejów juniorskich rangi mistrzostw Polski (Mistrzostw 

Polski Juniorów Młodszych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach 

Letnich, Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorów, Mistrzostw Polski Juniorów 

Match Play, Klubowych Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików), komercyjnych 

turniejów juniorskich uwzględnionych w WAGR oraz zawodów juniorskich na poziomie 

klubowym i wojewódzkim. 

2. Prowadzenie systemu rywalizacji klubowej pomiędzy sekcjami juniorskimi w ramach 

rankingu Klubowy Puchar Polski Juniorów. 

3. Prowadzenie systemu rywalizacji indywidualnej pomiędzy juniorami w różnych 

kategoriach wiekowych w ramach rankingów juniorskich. 

4. Prowadzenie systemu dotacji dla 15 najwyżej sklasyfikowanych sekcji juniorskich.  

 

3. Oczekiwane rezultaty 
 

1. Wzrost liczby zarejestrowanych juniorów w PZG o 5%, 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 i zadania wynikowe dla sekcji 

juniorskich 
 

1. Osiągnięcie wskaźników liczby zarejestrowanych zawodników w kategoriach juniorskich 

(posiadaczy kart HCP) w sekcjach objętych dofinansowaniem w ramach NPRJ zgodnie  

z poniższą tabelą: 

 



5 
 

 

2. Wydatkowanie i rozliczenie przez sekcje juniorskie do dnia 31 października 2021 całości 

przyznanych środków finansowych w ramach dotacji NPRJ na rok 2021. 

UWAGA: W przypadku niezrealizowania przez poszczególne sekcje juniorskie objęte 

dofinansowaniem celów wynikowych wskazanych powyżej: 

• Brak realizacji zadania nr 1 - dotacja może zostać pomniejszona na kolejny rok o 20% za 

niezrealizowanie celu wynikowego.  

• Brak realizacji zadania nr 2 - dotacja może zostać pomniejszona na kolejny rok o 50%.  

Środki pomniejszone wg. w/w zasad zostaną proporcjonalnie przekazane,  

w ramach systemu dotacji na 2022 r. do sekcji juniorskich, którym zrealizowały postawione 

cele wynikowe.  

 

5. Wysokość dofinansowania 
 

Poniższa tabela odzwierciedla wysokość przyznanych dotacji rozwojowych dla 15 najwyżej 

sklasyfikowanym sekcji w sezonie 2020 r.  

 

Miejsce Sekcja juniorska 

Pkt. w 

Rankingu 

Klubowym 

Liczba 

juniorów 

ogółem w 

Rankingu 

Liczba 

juniorów 

ogółem w 

klubie  

Liczba 

juniorek w 

klubie 

Dotacja 

rozwojowa 

przyznana na 

2021 r. 

%  

2020 2020 2020 2020 

1. Armada Golf Club 86528 35 57 21 35 000 zł 20,00% 

2. Klub Golfowy Lisia Polana 48381 28 45 15 26 000 zł 15,00% 

3. Kalinowe Pola Golf Club 47502 29 45 19 23 000 zł 13,00% 

4. Gorzowski KG Zawarcie 27169 24 26 8 16 000 zł 9,00% 

5. Sobienie Królewskie G&CC 26678 24 62 16 14 000 zł 8,00% 

6. Binowo Park Golf Club 24222 14 20 5 12 000 zł 7,00% 

7. Toya G&CC Wrocław 23044 11 20 7 10 000 zł 6,00% 

 Liczba juniorów w klubie na koniec 2020 Oczekiwany wzrost liczby juniorów w 2021  

1 41 i powyżej  Utrzymanie 

2 40-21 5% 

3 20-11 10% 

4 10 i poniżej 15% 
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8. Open Golf Club 22559 12 17 3 9 000 zł 5,00% 

9. Tokary Golf Club 20282 14 19 4 7 000 zł 4,00% 

10. Rosa Private Golf Club 18159 7 8 2 6 000 zł 3,50% 

11. Mazury G&CC 17092 16 25 9 5 000 zł 3,00% 

12. First Warsaw G&CC 14937 6 10 1 4 000 zł 2,50% 

13. Golf Park Mikołów 13078 14 19 8 3 000 zł 2,00% 

14. Śląski Klub Golfowy 12144 11 33 7 3 000 zł 2,00% 

15. Oskoma Golf Club 9445 6 9 2 2 000 zł 1,00% 

      
175 000 zł   

 

6. Zasady rozliczania dofinansowania przez sekcje juniorskie 
 

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 szkoleniowego na 2021 r. 

3) Rozliczenie dotacji będzie następować na podstawie przedłożonych przez sekcję 

źródłowych faktur zakupowych wystawionych na dane sekcji jako nabywcy lub dane PZG 

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 do 250 zł brutto za dzień pracy podczas 

udziału zawodników sekcji w turniejach juniorskich objętych rankingiem juniorskim 

PZG w 2021 r.; 

b) organizacja transportu grupowego na turnieje Audi Junior Tour, Audi Kids Tour, 

turnieje mistrzostw Polski oraz inne turnieje juniorskie uwzględnione w rankingu 

juniorskim PZG, w ramach następujących zasad: 

• 1 zawodnik (+ 1 opiekun/kierowca/trener/koordynator) w samochodzie 

prywatnym 50% ryczałtu wg. tzw. krajowej stawki kilometrowej.  
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• 2 zawodników (+ opiekun/kierowca/trener/koordynator) w samochodzie 

prywatnym 75% ryczałtu wg. tzw. krajowej stawki kilometrowej. 

• 3 i więcej zawodników (+ opiekun/kierowca/trener/koordynator) w samochodzie 

prywatnym 100% ryczałtu wg. tzw. krajowej stawki kilometrowej. 

• Usługa wynajmu busa lub autokaru.  

c) wyżywienie i zakwaterowanie zawodników, trenera lub koordynatora sekcji do kwoty 

150 zł brutto za osobodzień w ramach udziału w turniejach objętych rankingiem 

juniorskim PZG w 2021 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 – fakt ten należy zgłosić w momencie rejestracji drużyny do turnieju; 

g) opłata turniejowa za udział w turniejach z cyklu Audi Junior Tour oraz Audi Kids Tour; 

h) wynagrodzenie koordynatora sekcji juniorskiej w wysokości do 15% ogólnej kwoty 

brutto przyznanej dotacji pod warunkiem wydatkowania i rozliczenia całości 

przyznanej dotacji dla sekcji.  

 

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.  

• Z przyznanej dotacji w ramach NPRJ sekcja juniorska może pokrywać starty 

zawodników w kat. 19-21 w turniejach uwzględnionych w rankingu juniorskim. Przy 

czym zawodnicy powyżej 18 roku życia nie zdobywają dla sekcji pkt do rankingu 

Klubowy Puchar Polski Juniorów.  

• Trenerem w rozumieniu niniejszego dokumentu jest osoba posiadająca uprawnienia 

asystenta, instruktora lub trenera golfa wydanych przez PZG/PGA. 

• Funkcję koordynatora sekcji juniorskiej może pełnić trener, rodzic lub pracownik 

pola/klubu golfowego.  
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7. Dodatkowa nagroda 
 

Sekcja juniorska, która zwycięży w rankingu Klubowy Puchar Polski Juniorów 2021 otrzyma  

sprzęt treningowy i trenażery (zamortyzowany wcześniej w ramach programu szkolenia 

kadry narodowej), w ramach wypożyczenia na zasadach niekomercyjnych, na cele 

szkoleniowe sekcji na sezon 2022.  


