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co dAje AkAdemiA PiłkArskA chojniczAnki

dzieci
młodzież

•	 Cel

•	 Forma	spędzania	czasu

•	 Funkcja	wychowawcza

•	 Poczucie	przynależności

•	 Reprezentacja

•	 Promocja

•	 Wydarzenia

•	 Współtworzenie	społeczności

•	 Rozrywka

•	 Relacje

•	 Promocja	zdrowego	stylu	życia

•	 Powód	do	dumy

region
miAstosPołeczność



PotencjAł

ilość dzieci i młodzieży w regionie

PrzykłAdowe ośrodki w euroPie

KRC	Genk

65.000
MSK	Zilina	Żylina

80.000
FC	Midtjylland

44.000
Ludogorets	Razgard

50.000
Breiðablik	UBK

35.000

Powiat
Chojnicki

22.800
Powiat

Człuchowski

12.550
Powiat

Tucholski

11.500
Powiat

Sępoleński

9.500
Łączna
liczba

56.300



AnAlizA sytuAcji gruP
młodzieżowych chojniczAnki

Przed 2007 rokiem



sezon 2005/2006

•	 Junior	A	Starszy
•	 Junior	B	Młodszy
•	 Junior	C1
•	 Junior	C2
•	 Junior	D1
•	 Junior	D2

trenerzy
i instruktorzy

•	 3	trenerów	instruktorów
•	 2	trenerów	II	klasy
•	 1	trener	UEFA	B

zAwodnicy
AkAdemii

•	 około	100	zawodników	
grup	młodzieżowych

•	 OSiR
•	 Boisko	Unii	Klawkowo
•	 Boisko	Jantara	Pawlowo
•	 Boisko	boczne		

Kolejarza	Chojnice

gruPy
młodzieżowe

BAzA
treningowA



rozwój w lAtAch
2007 - 2019



Niewielkie
zasoby	finansowe

trudności

Stosunkowo	niska
ilość	zawodników

Niewystarczająca	infrastruktura
sportowa

Ograniczone	zasoby
kadry	trenerskiej

Brak	scentralizowanej
struktury	akademii

Brak	programu
szkoleniowego



główne zAłożeniA

rozBudowA
struktury
AkAdemii

i jej drużyn

ogólno-
dostęPność

PoPrAwA
wArunków

treningowych

Priorytetowe  
trAktowAnie  

kwAlifikAcji kAdry 
trenereskiej



Pozyskanie	 oficjalnego	 sponsora	

technicznego	dla	klubu	-	firmy	Adi-

das,	umowa	uwzględnia	zaopatrze-

nie	grup	młodzieżowych

PrzeBieg

2013 20132007
2010 2010 2016 2017 20192014

2015

przystąpienie	 do	 programu	

Piłkarska	 Przyszłość	 z	 LOTO-

Sem

pierwszy	 sezon,	 w	 którym	 Aka-

demii	Piłkarska	Chojniczanki	po-

siadała	co	najmniej	jedną	druży-

nę	w	każdej	kategorii	wiekowej

budowa	boiska	piłkarskiego	ze	

sztuczną	 nawierzchnią	 BNN	

Modrak	przy	ul.	Rzepakowej

praca	 nad	 poprawą	 sytuacji		

finansowej	i	organizacyjnej

poszerzenie	współpracy	w	 ra-

mach	 programu	 Piłkarska	

Przyszłość	z	LOTOSem

Zatrudnienie	Koordynatora

Zatrudnienie	Dyrektora



AnAlizA AktuAlnej sytuAcji
AkAdemii PiłkArskiej

chojniczAnki



strukturA AkAdemii

zArząd
kluBu

dyrektor
ds. szkoleniA

uefA A elite youth

koordynAtor
ds. szkoleniA

uefA A elite youth

trener
ii drużyny

trener edukAtor PzPn 
uefA A elite youth

trenerzy gruP
młodzieżowych

d2 2008
uefA A 
uefA B

d1 2007
uefA A 
uefA B

e1 2009
uefA A elite youth

grAssroots c

c1 2005
uefA B

B 03/04
uefA A

elite youth

c2 2006
uefA A

g2 2014
uefA c

g1 2013
uefA c

g3 2015
trener

instruktor

f1 2011
uefA B

e2 2010
uefA A

elite youth

f2 2012
PzPn A

A 01/02
uefA B



Borzytuchom

Bruskowo
wielkie

Bytów

chojnice

czArnA
dąBrówkA

czArne

czersk

człuchów

deBrzno

dęBnicA
kAszuBskA 

gAłąźniA
wielkA

gdAńsk

gdyniA

gowidlino
kArtuzy

kiełPino kolBudy

konArzyny

kosAkowo

krAmArzyny

krojAnty

kwAkowo

kwidzyn

leźno

liPusz

luzino

mAlBork

niezAByszewo

oBjAzdA

PelPlin

Pruszcz
gdAński 

Przechlewo

redA

rychnowy

słuPsk

stArogArd
gdAński 

stężycA

studzienice tczew

trąBki
wielkie

tuchomie

ustkA
wejherowo

wielki
klincz

drużyny sezon 2019/2020

e2, f1, f2,
g1, g2, g3

turnieje
okolicznościowe

junior B
ligA wojewódzkA

junior A
ligA wojewódzkA

junior c2
ligA wojewódzkA

junior c1
ligA wojewódzkA

junior d2
ligA wojewódzkA

junior d1
ligA wojewódzkA

junior e1
ligA wojewódzkA



AnAlizA

zAgrożeniA
•	 rosnąca	konkurencja	na	rynku	szkółek	piłkarskich
•	 kuszenie	najzdolniejzych	zawodników	przez	kluby	Ekstraklasy	i	agencje	menadżerskie
•	 uprzedzenie	klubów	do	ułatwienia	przepływu	zawodników
•	 zniechęcenie	części	zawodników	w	drodze	do	celu,	który	może	wydawać	się	nieosiągalny

BrAki
•	 baza	noclegowa	dla	młodzieżowych	zawodników	spoza	powiatu	chojnickiego
•	 niedostateczna	baza	treningowa
•	 brak	sponsora	strategicznego	Akademii
•	 nieadekwatna	kadra	szkoleniowa
•	 regularność	obserwacji	uzdolnionych	zawodników	młodzieżowych	z	całego	regionu



wizjA rozwoju
AkAdemii PiłkArskiej

chojniczAnki



nArzędziA

Indywidualny	program	szkolenia	
dla	wyróżniających	się	zawod-
ników	z	kategorii	wiekowych	A,	B	

oraz	C1

tAlent
m12

Budowa	sieci	klubów	współpracu-
jących	z	Chojniczanką	w	zakre-

sie	szkolenia	młodzieży

kluBy
PArtnerskie

Bezpłatne,	otwarte	zajęcia	dla	
najmłodszych	prowadzone	przez	

profesjonalnych	trenerów

Przedszkole
chojniczAnki



cele

Nr. 1 na pozycji lidera
na rynku szkółek piłkarskich 

W REGIONIE

Awans co najmniej jednej drużyny 
do Centralnej Ligi Juniorów 

do sezonu 2024/2025

Coroczny przepływ 
zawodników:

30% absolwentów Akademii 
wśród zawodników 1 drużyny 

w sezonie 2023/2024

100% kadry trenerskiej z upraw-
nieniami powyżej UEFA B

w sezonie 2025/2026

• 10 zawodników Junior B do Junior A
• 3 zawodników Junior A do 1 Drużyna
• 2 zawodników - profesjonalne kontrakty

cljnr 1

100%30%



PotrzeBy

Skonstruowanie strategicznego 
budżetu Akademii

Poszerzanie
bazy treningowej

Baza 
noclegowa

Stworzenie sieci
trenerów - skautów

Dalsze podnoszenie kwalifikacji 
trenerskich w sztabie



•	 Tytuł	Sponsora	Strategicznego	AP	Chojniczanki

•	 Kompozyt	Logo	AP	Chojniczanki	oraz	logo	firmy	Sponsora

•	 Reklama	na	strojach	każdej	z	drużyn	młodzieżowych

•	 Branding	na	grafikach	i	materiałach	wideo	związanych	z	AP	Chojniczanki

•	 Nośniki	reklamowe	na	BNN	Modrak

•	 Możliwość	dystrybucji	ulotek	reklamowych	Sponsora	podczas	wydarzeń	organizowanych	przez	AP	Chojniczanki

•	 Udział	zawodników	Akademii	w	akcji	promocyjnej	Sponsora

•	 Możliwość	umieszczenia	stoiska	promocyjnego	na	wydarzeniach	organizowanych	przez	AP

•	 Reklama	na	materiałach	drukowanych	związanych	z	AP	Chojniczanki

•	 Organizacja	turnieju	piłkarskiego	pod	patronatem	Sponsora

•	 Artykuł	dedykowany	oraz	informacja	o	nawiązaniu	współpracy	ze	Sponsorem	na	oficjalnej	stronie	internetowej	i	za	pośrednic-

twem	Patronów	Madialnych	Klubu

•	 Reklama	za	pośrednictwem	systemu	komunikacyjnego	z	rodzicami

•	 Umieszczenie	logo	firmy	na	kalendarzach	Akademii

sPonsor strAtegiczny AkAdemii PiłkArskiej chojniczAnki



Mikołaj Szalewski 730 720 497

Sylwia Żubka 730 731 899

klubbiznesu@mkschojniczanka.pl
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