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Szanowni Rodzice, Szanowni Juniorzy!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, zarówno te doświadczone jak i zupełnie
początkujące, do uczestnictwa w tegorocznych zajęciach w ramach Sekcji Juniorskiej Binowo
Park. W semestrze wiosennym zaplanowaliśmy dla Was i Waszych dzieci wiele możliwości gry
i treningu, które przedstawione są w poniższym dokumencie.
Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie stworzyć strukturę szkolenia juniorów w naszym
klubie w której jest miejsce dla każdego zawodnika – od początkujących 7-letnich golfistek,
poprzez 15-latków grających dla zabawy, aż do członkiń i członków Kadry Narodowej. Ważnym
aspektem jest również umacnianie tożsamości klubowej, wspólnego celu oraz godnego
reprezentowania Klubu Binowo Park w turniejach golfowych.
Dla początkujących juniorów przygotowaliśmy zajęcia pełne zabawy i nauki gry w golfach w
ramach Golfowej Szkółki Juniorskiej Binowo Park, gdzie najważniejsze wartości to radość z gry
w golfa i ogólno pojęty rozwój sportowy.
Dla zaawansowanych juniorów już posiadających kartę handicpową Polskie Związku Golfowa,
zaplanowaliśmy zajęcia w ramach Treningów Kadry Juniorskiej, gdzie pod okiem trenerów
Binowo Park będą doskonalić swoje umiejętności golfowe a pod nadzorem doświadczonych
trenerów
mentalnych
zwiększą
swoje
mentalne
możliwości.
Kierujemy się o zasadą że zawodnik + trener + psycholog sportowy = kompletny rozwój!

W razie jakichkolwiek pytań, informacji zwrotnych, sugestii czy problemów, proszę o kontakt!

Ze sportowym pozdrowieniem
Piotr Kuśmierek
Koordynator Szkółki Juniorskiej BPGC
Sekretarz BPGC

GOLFOWA SZKÓŁKA JUNIORSKA
Grupy rekreacyjne (Soboty)

Cotygodniowe zajęcia dla wszystkich chętnych.
Na zajęciach dzieci:
• poznają golfa jako atrakcyjną dyscyplinę sportu na całe życie
• uczą się umiejętności golfowych, poznają reguły i etykietę golfa
• rozwijają się sportowo
• nawiązują przyjaźnie
• dobrze się bawią!
W trakcie zajęć chętne dzieci przygotowują się do wyrobienia Karty Handicapowej (czyli
golfowej licencji zawodniczej).

Dla kogo?
Początkujących i zaawansowanych golfistów w wieku 6-16 lat, którzy chcą poznać golfa,
kontynuować trening i grę w luźny sposób lub rozwijać swoje umiejętności w grupie
rówieśników.

Kiedy?
W każdą sobotę w czasie roku szkolnego w 4 grupach wiekowych:
Putt 1 - ok. 6-8 lat - 11:30 - 12:30 (60 minut)
Putt 2 - ok. 6-8 lat - 12:45 - 13:45 (60 minut)
Chip - ok. 9-12 lat - 14:00 - 15:00 (60 minut)
Pitch - ok. 13-16 lat - 15:15 - 16:15 (60 minut)
Liczba miejsc w każdej grupie ograniczona do 7 (grupy Putt) lub 8 (grupy Chip i Pitch) na
jednego trenera.

Szczegóły:
Semestr wiosenny (9 treningów)
Zajęcia od 24 kwietnia do 22 czerwca 2021 roku.
Koszt:
290 zł / semestr - Putt
290 zł / semestr - Chip, Pitch
W przypadku osób dołączających do grupy po raz pierwszy po rozpoczęciu semestru,
cena obniża się pro rata.
Semestr jesienny (9 treningów)
Zajęcia od 4 września do 30 października 2021 roku.
Koszt:
290 zł / semestr - Putt
290 zł / semestr - Chip, Pitch
W przypadku osób dołączających do grupy po raz pierwszy po rozpoczęciu semestru,
cena obniża się pro rata.
Dodatkowe oferty i wydarzenia:
Licencję zawodnika Polskiego Związku Golfa (karta handicapowa) w cenie 50 zł za rok
kalendarzowy.
Planujemy organizację półkolonii oraz turniejów m.in. Mistrzostwa Klubu Juniorów oraz
Turniej Drive, Chip i Putt

Kadra Juniorów Binowo Park ( Wtorki )

Treningi uzupełniające i przygotowawcze dla juniorów Binowo Park posiadających Kartę
Handicapową którzy reprezentują Klub Golfowy Binowo Park na zawodach i nie tylko.
Regularne zajęcia, w ramach których reprezentanci klubu mogą się integrować i rozwijać.
Treningi te to również forma selekcji przed najważniejszymi zawodami wyczynowymi w
sezonie: Mistrzostwami Polski Juniorów, Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży oraz Klubowymi
Mistrzostwami Polski Juniorów.
Treść zajęć uwzględnia testy umiejętności, zadania treningowe, szlifowanie taktyki oraz
wiedzy z zakresu reguł i etykiety, przygotowanie fizyczne. Nad przygotowaniem mentalnym
będą czuwać specjalistyczni trenerzy mentalni, którzy będą prowadzić zajęcia grupowe raz w
miesiącu.
WTORKI 17:30-19:30
Semestr wiosenny (11 treningów)
Zajęcia od 20 kwietnia do 29 czerwca 2021 roku
(Brak zajęć w majówkę)

Semestr jesienny (8 treningów)
Zajęcia od 7 września do 26 października 2021 roku

Koszt: 290 zł / semestr

Koszt: 250 zł / semestr

Mistrzostwa Klubu Juniorów i Mistrzostwa Drive, Chip & Putt

W wakacje zapraszamy do uczestnictwa w Mistrzostwach Klubu Juniorów.
Termin: 12-13 lipca 2021
Tak jak w ubiegłym roku, składać się one będą z dwóch części:
1. Rankingowej, rozgrywanej na Mistrzowskim, 18-dołkowym polu golfowym dla
juniorów posiadających zieloną kartę lub kartę handicapową (9 lub 18 dołków w
różnych kategoriach w zależności od wieku i zaawansowania), w formacie stroke play
brutto i netto:
a. dla juniorów posiadających oficjalny handicap Polskiego Związku Golfa z tee
żółtych lub czerwonych
b. dla juniorów do 10 lat posiadających oficjalny handicap Polskiego Związku Golfa
na 9 dołkach z tee pomarańczowych
c. dla juniorów nieposiadających handicapu na 9 dołkach ze skróconych,
niebieskich tee
2. Dodatkowej, w postaci trzecich w historii klubu oficjalnych Mistrzostw Drive, Chip i
Putt dla wszystkich chętnych juniorów.

Juniorskie Półkolonie w Binowo Park
W sezonie 2021 planujemy organizację półkolonii golfowych dla juniorów w 5 różnych
terminach :
1-3 maja
28 – 30 czerwca
12-18 lipca
2-4 sierpnia
9-15 sierpnia

Turniej Juniorski Audi Junior Tour w Binowie
W dniach 29-30 lipca na naszym polu w Binowie odbywa się turniej serii Audi Junior Tour.

Mistrzostwa Polski Juniorów w Binowie
W dniach 20-22 sierpnia na naszym polu w Binowie odbywa się
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych.

prestiżowy turniej

Wyjazdy na turnieje serii Junior Tour & Kids Tour
W tym sezonie Klub planuje koordynować i dofinansowywać wyjazdy na turnieje z serii Junior
& Kids Tour:
• Junior Tour First Warsaw Golf & Country Club – 1-2.05.2021
• Junior Tour Tokary Golf Club – 11-12.09.2021
• Kids Tour Zawarcie Gorzów – 16.05.2021
• Kids Tour Tokary Golf Club – 6.07.2021
• Kids Tour Kalinowe Pola Golf Club - 25.07.2021
• Kids Tour Lisia Polana Golf Club - 10.08.2021
Wyjazdy te otwarte są dla wszystkich chętnych juniorów posiadających kartę handicapową.
Turniej Junior Tour są przeznaczone dla Juniorów od 13 lat, a turnieje Kids Tour dla Juniorów
do 12 lat.
Szczegóły turniejów JT: http://junior.pzgolf.pl/turnieje-juniorskie/
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do wzięcia udziału!

Wyjazdy na turnieje mistrzowskie
W tym sezonie Klub organizować będzie wyjazdy wyczynowe. Są to wyjazdy dofinansowane, z
zagwarantowaną opieką trenerską, dla ograniczonej liczby zawodników (obowiązuje selekcja):
1. Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów – 4-6.08.2021 r., Gradi Golf Club
2. Junior Tour MASTERS - 24-26.09.2021 – Kalinowe Pola Golf Club

Dane Kontaktowe:

www.binowopark.pl
tel.784655058
info@binowopark.pl

Piotr Kuśmierek
Koordynator Sekcji Juniorskiej Binowo Park
p.kusmierek@binowopark.pl
tel. 698665815

Trenerzy prowadzący zajęcia:

Adrian Kaczała – PGA Fully
Qualified Golf Professional
tel. 535 632 634

Janusz Kulig - PGA Fully
Qualified Golf Professional
tel. 607 219 249

Sylwia Gietkowska – Trener
Mentalny - Mental-Point
tel. 579 907 612

