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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU DORADCZEGO
TRAMPOLINY POLSKIEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO
ZA ROK 2017
W minionym roku 2017 przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Trampoliny, z
przyczyn formalnych i regulacji prawnych Związku, w tym przede wszystkim w zgodności z
zapisami Statutu PZG, w miejsce Zarządu Sekcji Trampoliny, działał tzw. Zespół Doradczy.
Niniejsze sprawozdanie z działalności to przede wszystkim podsumowanie i
przypomnienie wydarzeń oraz komunikatów, jakie przekazywane były członkom Związku w
formie bieżących komunikatów, ukazujących się na naszej stronie internetowej, jak też w
trakcie bezpośrednich spotkań przed zawodami ogólnopolskimi podczas tzw. odpraw
technicznych.
I.

ZARZĄD ZESPOŁU DORADCZEGO

Zarząd Zespołu Doradczego Trampoliny Polskiego Związku Gimnastycznego w okresie
sprawozdawczym 2017 pracował w następującym składzie:
Przewodnicząca - Wojtkowiak Urszula - Wiceprezes PZG TRA
Wiceprzewodniczący – Starczyński Marek – Członek Zarządu Głównego PZG
Członkowie: Radosław Walczak, Konrad Bojakowski, Valerii Chkhaberidze
Zakres głównych działań i odpowiedzialności:
Radosław Walczak: Trener Główny / Szef wyszkolenia / KNS
Valerii Chkhaberidze: Asystent Trenera Głównego / KNJ; Rankingi
Konrad Bojakowski: Sprawy sędziowskie
Marek Startczyński: Skoki na Ścieżce
Sławomir Miłoń:
Protokołowanie posiedzeń.
Zespół prowadził swą działalność w oparciu o Statut Polskiego Związku
Gimnastycznego oraz „Regulamin Sekcji Trampoliny”, który po pierwszym posiedzeniu
Zespołu został przedłożony do akceptacji przez Zarząd Główny PZG, a następnie
opublikowany na stronie internetowej Związku.
Posiedzenia Zespołu odbywały się przy okazji zawodów ogólnopolskich, na których
omawiano bieżące sprawy i problemy dyscypliny. W sprawach tzw. pilnych, członkowie
Zespołu proszeni byli o opinie i decyzje systemem e-mailowym. Dotyczyły one przede
wszystkim zmian, uzupełnień regulaminów szczegółowych zawodów centralnych, zgody na
start zawodnika (w przypadkach nie określonych regulaminem szczegółowym zawodów),
weryfikacji składu osobowego zawodników KN, czy też weryfikacji składu osobowego
reprezentacji na zawody, turnieje międzynarodowe. Publikowane były one na bieżąco w
formie Komunikatów Zespołu na stronie internetowej PZG.
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Szczegółowe protokoły z posiedzeń Zespołu ze wskazaniem: omawianych
zagadnień, podejmowanych decyzji przekazywane były do dokumentacji Biura PZG.
Na zebraniach Zespołu dyskutowano, podejmowano decyzje, a następnie
przedkładano do zatwierdzenia Zarządowi PZG między innymi następujące dokumenty:

Roczny Kalendarz Imprez Centralnych PZG i międzynarodowych;

Podział budżetu Sekcji;

Regulamin pracy oraz skład osobowy Zespołu Doradczego;

Regulamin Ramowy oraz szczegółowe Regulaminy Zawodów Centralnych na rok
2017;

Zasady powoływania Komisji Sędziowskiej oraz udziału sędziów w zawodach
centralnych PZG;

Składy osobowe KNS, KNJ;

Regulamin powoływania do KN Seniorów i Juniorów PZG;

Regulamin kwalifikacji do Reprezentacji WAGC – Sofia 2017 oraz Regulamin
kwalifikacji do Reprezentacji na MŚ Seniorów – Sofia 2017;

Weryfikacja Układów Klasyfikacyjnych PZG w skokach na trampolinie i na ścieżce (kl.
II i kl. III i Młodzieżowa);

Obsady sędziowskie na zawody krajowe i międzynarodowe;

Składy osobowe Reprezentacji na zawody mistrzowskie, Puchary Świata i Turnieje
Międzynarodowe;
 Zatwierdzania składów osobowych zawodników oraz kadry szkoleniowej w
programach i systemach szkolenia finansowanych przez MSiT / SMS, OSSM.
Rok 2017 to także rok weryfikacji / aktualizacji uprawnień sędziowskich wszystkich
sędziów międzynarodowych i krajowych związanych z rozpoczynającym się nowym cyklem
2017-2020.
II. Imprezy sportowe / Osiągnięcia sportowe
Realizacja zaplanowanych imprez ogólnopolskich w roku 2017 przebiegała zgodnie z
Kalendarzem Imprez Centralnych PZG. Zdarzały się jedynie drobne przesunięcia terminów
czy miejsca rozegrania zawodów. Z powodu braku zgłoszenia się chętnego organizatora,
odwołany został Puchar Polski nr 3.
Zawodnicy podejmowali rywalizację sportową we wszystkich konkurencjach,
kategoriach wiekowych oraz we wszystkich klasach sportowych, zgodnie z kalendarzem.
Protokoły zawodów, ze szczegółowymi wynikami sportowymi oraz bieżącym rankingiem
zawodników (indywidualne skoki na trampolinie) ukazywały się, bezpośrednio po zawodach,
na stronie internetowej naszego Związku.
W roku sprawozdawczym odwołano część zaplanowanych startów
międzynarodowych – Puchary Świata, Turnieje Międzynarodowe jak też zweryfikowano
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liczbę dni akcji szkoleniowych. Przyczyną tej sytuacji oraz podejmowanych rozwiązań były
niewystarczające środki finansowe.
Główne starty międzynarodowe, to kolejno:
Trampolina:

The World Games – Wrocław;

Mistrzostwa Świata Seniorów - Sofia
Pomimo wielkich nadziei i dobrego przygotowania naszych zawodników, w żadnej z
tych imprez niestety nie osiągnęliśmy oczekiwanych wyników sportowych. Odnotowaliśmy
natomiast wiele bardzo dobrych recenzji i bardzo duży sukces organizacyjny podczas The
World Games we Wrocławiu Autorem tego sukcesu jest p. Konrad Bojakowski wraz z
zespołem wolontariuszy. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wykonaną pracę.
Zawody te zwróciły naszą uwagę i spowodowały dyskusję na temat możliwości i
zasadności wprowadzenia w naszym kraju programu szkoleniowego nowej konkurencji DMT.
W roku 2018 po konsultacji ze środowiskiem prawdopodobnie podejmiemy próbę
wprowadzenia tej konkurencji do naszych programów szkoleniowych.
Z dużymi problemami odbudowy dobrego poziomu sportowego borykają się w
dalszym ciągu skoki na ścieżce, dla rozwoju których niezbędna jest przede wszystkim
poprawa bazy treningowej. Odnotowujemy systematyczny wzrost liczby zawodników w tej
konkurencji w młodszych kategoriach wiekowych, ale to niestety nie jest jeszcze prognostyk
na zdecydowaną poprawę.
III.

Planowane starty 2018

Główny cel to Kwalifikacja do IO Tokio 2020 / Kwalifikacja do MIO Buenos Aires
oraz kwalifikacja do II Igrzysk Europejskich Mińsk 2019


Start w zawodach rangi mistrzowskiej: MES i J 2018 / Baku; MŚS / WAGC 2018 St.
Petersburg

Start w pełnej edycji Pucharów Świata;

Starty kontrolne w Turniejach Międzynarodowych – minimum 3 w roku;

Start w głównych imprezach PZG – MPS; PP
Startami uzupełniającymi będą starty w konkurencji skoków synchronicznych zarówno na
zawodach rangi mistrzowskiej jak też Pucharach Świata i Turniejach Międzynarodowych.
IV. Wnioski i założenia do pracy w 2018 roku:



Kontynuacja szkolenia centralnego w Ośrodku Szkoleniowym w Zielonej Górze;
Dalsze wspieranie klubów sportowych w zakresie użyczania specjalistycznego
sprzętu szkoleniowego;
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Kontynuacja współpracy trenerów klubowych z trenerami szkolenia centralnego,
poprzez:
- skoordynowanie programów szkolenia zawodników KN;
- wdrożenie do realizacji jednolitych treści treningowych na linii trening klubowy zgrupowanie / konsultacje centralne;
- obejmowanie najlepszych zawodników programem Kadra Narodowa Juniorów
(szkolenie w SMS-ach i Ośrodkach Szkoleniowych);
Rozważenie możliwości nawiązania współpracy z innymi federacjami narodowymi –
odbywanie stażów trenerskich, wspólnych zgrupowań szkoleniowych, delegowanie
na staże zagraniczne;
Organizowanie cyklicznych spotkań z trenerami i działaczami klubowymi (przy okazji
zawodów krajowych w najbliższym terminie po zawodach międzynarodowych – wg
Kalendarza Imprez Centralnych) z trenerami i instruktorami, celem przekazania
bieżącej informacji o przebiegu imprezy międzynarodowej, aktualnym poziomie
dyscypliny na świecie / w Europie. Ocena startu polskich zawodników (sukcesy,
porażki – ich przyczyny oraz sugestie i zadania do dalszej pracy) – z udziałem
trenerów i sędziów uczestniczących w zawodach;
Włączenie się klubów do systemu szkolenia zawodników i trenerów, oferowanego
przez UEG / Training Cump , Workshop / - zajęcia praktyczne i teoretyczne
(obserwacja zajęć treningowych; metodyka; nauczanie; asekuracja; ...);
Podjęcie działań w zakresie wprowadzenia konkurencji DMT do programu
współzawodnictwa krajowego:
- organizacja szkolenia dla trenerów i sędziów DMT w ramach europejskiej oferty
Workshop;
- opracowanie krajowego programu szkolenia w tej konkurencji;
- przetłumaczenie przepisów / zasad sędziowania FIG;
- opracowanie Programu Klasyfikacyjnego PZG;
- rozważenie możliwości zakupu i wyposażenia klubów w specjalistyczny sprzęt
sportowy.
Rozważenie możliwości organizacji interdyscyplinarnych krajowych zgrupowań
szkoleniowych dla zawodników KN, celem wymiany doświadczeń kadry szkoleniowej,
w procesie i metodach indywidualnego szkolenia zawodnika;
Organizowanie / współorganizowanie szkoleń i kursów instruktorskich / trenerskich
celem doskonalenia oraz pozyskiwania kadry szkoleniowej.

W imieniu Zespołu Doradczego Trampoliny Polskiego Związku Gimnastycznego,
składam wszystkim członkom naszego środowiska: trenerom, sędziom, zawodnikom oraz
działaczom serdeczne podziękowanie za współpracę, aktywność i kreatywność, sugestie i
słowa krytyki na rzecz rozwoju naszej dyscypliny.
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Prezes, Pani Barbarze Stanisławiszyn oraz Członkom Zarządu Głównego PZG za
okazane zaufanie i wsparcie w dążeniu do rozwoju naszej dyscypliny. Dostrzegamy ogrom
tych starań i jesteśmy zdeterminowani właściwie je wykorzystać.
Wierzę, że rok 2018 będzie bardziej owocny i skonsolidowany determinacją
zawodników, trenerów i działaczy, do podjęcia realizacji działań wskazanych w powyższych
wnioskach i założeniach, że będzie to rok, który doprowadzi nas do osiągnięcia zakładanych
celów, z których absolutnie najważniejszym jest uzyskanie kwalifikacji do:
 Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020;
 Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 2018;
 Europejskich Igrzysk EIO 2019
Zawodnikom i ich trenerom życzę dobrego zdrowia – prywatnie i sportowo powodzenia i dalszego rozwoju. Życzę wytrwałości, wiary i konsekwencji w dążeniu do
osiągania celów i sukcesów sportowych.

Wiceprezes ds. Trampoliny PZG
Urszula Wojtkowiak
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