Sekcja Juniorska WGC
Szkolenie młodzieży to nie tylko inwestycja w kolejne pokolenia sportowców,
lecz również niezwykle ważna w dzisiejszych czasach sportowa aktywizacja
najmłodszych.
Nasz program nauczania golfa dla Juniorów wspiera prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży
pomagając im w zdrowy i aktywny sposób stać się wartościowym człowiekiem. Elementy
ﬁzyczne i społeczne golfa pomagają dzieciom rozwijać takie wartości jak uczciwość,
odpowiedzialność i szacunek dla innych.
Mamy niezmierną przyjemność zaprosić państwa dzieci do uczestnictwa w sekcji juniorskiej
Wrocławskiego Klubu Golfowego gdzie nasza kadra trenerska dołoży wszelkich starań do
zaszczepienia w najmłodszych pasji do sportu i zabawy w aktywny sposób.
Podział Grup:
A1 – grupa sportowa - jeżdżąca na wyjazdy turniejowe (Max 8 osób – minimalny wiek 9 lat)
B1 – grupa rekreacyjna do lat 9 (Max 8 osób)
B2 – grupa rekreacyjna 9 – 15 lat (Max 8 osób)
Gr.

Wtorek

A1

17:00 – 18:30

Środa

Czwartek
17:00 – 18:30

B1

16:00 – 17:30

B2

17:30 – 19:00

Drodzy Rodzice,
Opłata za juniora wynosi 50 zł (za półtorej godziny) i opłacana jest w kasie klubu lub
przelewem na konto klubowe.
Wysokości opłat tygodniowo:
Gr.A – 100zł
Gr.B – 50 zł
Opłaty za zajęcia należy zapłacić najpóźniej do dnia pierwszych zajęć danego tygodnia w
recepcji pola lub przelewem na konto.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem:
+48 698 967 927
Cezary Śmigielski

Plan poszczególnych grup
Grupa A (sportowa)
• Doskonalenie umiejętności golfowych
• Wszelkie formy rywalizacji w drużynie (przygotowanie do
rywalizacji turniejowej)
• Wyjazdy zespołowe na turnieje głównie Audi junior tour
• Zajęcia ogólnorozwojowe z trenerem przygotowania motorycznego
• Wspólne gry drużynowe golfowe jak i nie golfowe z uczniami z grup
rekreacyjnych (praca nad współzawodnictwem)
• Rywalizacja w cyklicznych mini turniejach między wszystkimi
juniorami z sekcji
• Poznanie historii golfa
• Zaznajomienie z regułami golfa oraz formatami gry

Cel grupy A – Nazwa grupy nie ma świadczyć o obecnym poziomie
umiejętności juniorów którzy będą chcieli się do niej zapisać, jest ona
przeznaczona dla dzieci i młodzieży które chcą mieć więcej zajęć z golfa oraz w
niedalekiej przyszłości dla takich którym będzie zależało na wyjazdach
turniejowych. Ponadto grupa ta będzie odbywała trening doskonalące
umiejętności naprzemiennie z tymi o charakterze zabawowym. Wraz z
rozwojem sekcji oraz biegiem czasu zwiększymy ilość treningów i będziemy
coraz większy nacisk stawiali na rywalizacje i rozwój umiejętności w celu jak
najlepszego przygotowania do turniejów.

Grupa B
• Nauka podstawowych umiejętności golfowych
• Gry i zabawy opierające się na współzawodnictwie
• Rywalizacja w cyklicznych mini turniejach między wszystkimi
juniorami z sekcji
• Treningi urozmaicone o elementy innych sportów nie tylko golfa

Cel grupy B – Grupa rekreacyjna ma na celu zapewnienie dzieciom i
młodzieży czerpania z golfa radości, zajęcia nie będą ukierunkowywały stricte
na grę turniejową oraz rywalizacje sportową. Zajęcia rekreacyjne będą miały
charakter rozrywkowy i zapewnią juniorom całą masę zabawy. Tutaj również jak
w przypadku grupy sportowej dzieci wraz z państwem mają zdecydować czy
chcą uczestniczyć w większej ilości zajęć (sportowa) czy też w mniejszej to jest
grupa rekreacyjna, ich obecne umiejętności nie mają znaczenia przy wyborze
grupy.

Cel sekcji juniorskiej – Pomijając charakterystyki obu grup w przypadku
wszystkich dzieci najbardziej zależy nam na tym żeby czerpały one z tego jak
najwięcej przyjemności, radości i szczęścia. Niezależnie czy to grupa sportowa
czy też rekreacyjna zrobimy wszystko aby dzieciaki wracały z naszych zajęć
zadowolone i pełne motywacji do aktywnego spędzania czasu.

Sekcja zapewnia
•
•
•
•
•
•
•
•

Zestawy kijów udostępniane juniorom w trakcie zajęć
Piłki
Strefy treningowe
Sprzęt sportowy
Wykfaliﬁkowaną kadrę trenerską
Grę na akademii i polu mistrzowskim
Urozmaicone i ciekawe zajęcia
Bezpieczeństwo podczas zajęć

