Warszawa 12.06.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI
GIMNASTYKI SPORTOWEJ MĘŻCZYZN ZA 2017 r.
W dniu 10-go grudnia 2016 r. Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie
Delegatów

dokonało

wyboru

Zarządu

Głównego

Polskiego

Związku

Gimnastycznego.
Funkcję Prezesa Gimnastyki Sportowej Mężczyzn objął Pan Marcin Dornowski
a Zbigniew Pelc funkcję Członka Zarządu. Niestety z powodu błędów proceduralnych
nie przeprowadzono wyborów pozostałych członków Zarządów Sekcji.
Błąd ten został naprawiony dopiero 4-go listopada 2017 r. (po wcześniejszej
interwencji Komisji Rewizyjnej) podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów.
Fakt ten zdecydowanie utrudniał funkcjonowanie Sekcji.
Pan Prezes Marcin Dornowski powołał Zespół Doradczy, który w okresie
styczeń-grudzień 2017 kierował działalnością Sekcji.
9-go listopada 2017 r. Pan Marcin Dornowski złożył rezygnację z pełnionej
funkcji z powodów zdrowotnych.
Wydarzenie to zdecydowanie utrudniło pracę Sekcji GSM.
Niemniej jednak wszelkie niezbędne działania i zadania organizacyjne
i szkoleniowe na dany rok były realizowane terminowo.
Należy tu wymienić m. in.:
- powołanie Kadr Narodowych Seniorów i Juniorów,
- opracowanie Kalendarzy Imprez 2017,
- opracowanie Regulaminów Imprez Centralnych,
- przygotowanie Ofert konkursowych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- powołanie Trenera Kadry Narodowej Juniorów (Michał Bogus),
- powoływanie Reprezentacji na zawody międzynarodowe,
- organizacja szkoleń i kursów sędziowskich
- bieżące monitorowanie realizacji zadań i akcji szkoleniowych,
- wprowadzanie zmian i korekt do poszczególnych planów i programów
(Budżet i FRKF).
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Powyższe działania pozwoliły na planowe zrealizowanie wszystkich imprez
krajowych i międzynarodowych: Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski,
Puchary Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, EYOF, Mistrzostwa Europy,
Puchary Świata, Nadzieje Olimpijskie, zgrupowania i konsultacje szkoleniowe.
W zakresie szkoleniowym w kategorii Seniorów realizacja zadań 2017 r.
odbywała się zgodnie z planem. W pierwszym półroczu była podporządkowana
nauce nowych elementów i podnoszeniu trudności układów.
W imprezie głównej jaką były Mistrzostw Europy na przyrządach w Cluj /Rumunia/
wziął udział jeden zawodnik - Sebastian Gawroński, który w konkurencji skoku zajął
19 miejsce. Trudność wykonywanych przez niego skoków nie pozwala jeszcze na
uzyskanie wyższej lokaty.
Proces

bezpośredniego

szkolenia

zawodników

obejmowało

półroczne

zgrupowanie w Ośrodku Szkolenia Centralnego w Gdańsku oraz cztery konsultacje
/Szczecin 2, Gdańsk i Zabrze/. Zawodnicy wzięli udział w dwóch startach krajowych:
Pucharze Polski w Gdańsku i IMP w Warszawie.
Miały one na celu zademonstrowanie sprawdzenie nowych elementów i układów.
Niestety w związku z kontuzjami lub rehabilitacją czołowych i najbardziej
doświadczonych zawodników /Ł. Borkowski, S. Cecot i A. Rzepa/, nie mogli oni wziąć
udziału w Mistrzostwach Europy.
W drugim półroczu szkolenie było ukierunkowane na podnoszenie trudności
ćwiczeń i układów celem przygotowania do przyszłego sezonu, który będzie
wstępnymi eliminacjami do Igrzysk Olimpijskich.
Zawodnicy wzięli udział w dwóch startach /Bydgoszcz i Cottbus/.
Podobnie jak w pierwszym półroczu prowadzone było szkolenie stacjonarne
w Ośrodku w Gdańsku.
Odbyły się również konsultacje i zgrupowanie w Szczecinie i Gdańsku.
W 2017 r. odbywały się również Indywidualne Mistrzostwa Świata na
przyrządach. Ponieważ zawody te nie miały żadnego wpływu na kwalifikacje
olimpijskie a jednocześnie generowały bardzo duże koszty (Montreal-Kanada),
decyzją Trenera Kadry L. Blanika nasza reprezentacja nie wzięła w nich udziału.
W okresie sprawozdawczym zawodnicy w miarę możliwości byli zaopatrywani
w odżywki i suplementy diety.
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W kategorii Juniorów realizacja zadań w 2017 również odbywała się zgodnie
z planem.
W pierwszym półroczu była podporządkowana przygotowaniom i udziale w imprezie
głównej - Europejskim Festiwalu Młodzieży – EYOF / 22-30.07–Gyor /HUN.
Proces bezpośredniego szkolenia zawodników odbywał się w Klubach i był wsparty
konsultacją startową w Nysie, dysponującą obecnie jedną z najlepszych baz
treningowych.
Oprócz tego zawodnicy wzięli udział w dwóch startach krajowych /Gdańsk
i Warszawa/ oraz trzech startach międzynarodowych /Berlin, Budapeszt, Cottbus/,
gdzie uzyskali wartościowe rezultaty.
W Budapeszcie zawodnicy wystąpili w dwóch kategoriach wiekowych.
Kacper Garnczarek, w swojej kategorii zdobył 4 miejsce w wieloboju oraz 2 miejsce
w finale ćwiczeń na drążku oraz 4 miejsce na koniu z łękami i kółkach. Jan Wysocki,
który debiutował na zawodach tej rangi, wywalczył miejsce w finale ćwiczeń.
W I kategorii wiekowej Paweł Kaśków zajął 4 miejsce w wieloboju oraz 2 w finale
drążka. Miłosz Izdebski i Filip Wroński zajęli odpowiednio 7 i 8 m w wieloboju oraz
miejsca finałowe w ćw. wolnych, koniu z łękami, kółkach i drążku.
W

Cottbus

rozegrany

został

czwórmecz

AUT-CZE-POL-GER

gdzie

nasza

reprezentacja zajęła 2 miejsce ustępując jedynie gospodarzom.
Powyższe starty miały na celu uzyskanie wewnętrznych kryteriów kwalifikacyjnych,
wyłonienie reprezentacji, oraz sprawdzenie stanu przygotowania zawodników do
startu w zawodach EYOF 2017.
W skład reprezentacji zgodnie z regulaminem weszło 3-ch zawodników 16-17 lat.
Program przygotowań do tego startu 2017 został zrealizowany zgodnie z planem.
W drugim półroczu w Gyor /HUN/ odbył się Europejski Festiwal EYOF gdzie
nasza drużyna uzyskała 17-te miejsce drużynowo. P. Kaśkowowi zabrakło bardzo
niewiele do zakwalifikowania do ścisłego finału na koniu z łękami. Ostatecznie zajął
9-te miejsce.
Bardzo dobry start w Nadziejach Olimpijskich w Libercu /CZE/.
Drugie miejsce drużynowo i złoty medal K. Garnczarka w ćwiczeniach na poręczach.
Udany też występ w prestiżowym Turnieju Junior-Trophy w Cottbus, gdzie
nasza drużyna uplasowała się na 6-tym /na 19 drużyn/ miejscu oraz wywalczyła 12
finałów na poszczególnych przyrządach.
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Odbyły się również 4-ry konsultacje szkoleniowe oraz zgrupowanie lecznicze
w Zakopanym.
Z zaoszczędzonych środków zakupiony został koń z łękami.
W związku ze zmianą Przepisów Sędziowania i nowym cyklem olimpijskim
odbyły się dwa szkolenia Sędziów Międzynarodowych w Moskwie (RUS) i Zagrzebiu
(CRO), gdzie P. Kulbicki, M. Wiliński, M. Wroński, A Koperski, Cz. Słodkowski i M.
Słodkowski uzyskali międzynarodowe uprawnienia Brevet.
W ślad za tym w marcu przeprowadzili oni w Gdańsku, Krakowie, Nysie i Warszawie
szkolenia Sędziów Związkowych i Okręgowych.

Zarząd Sekcji
Gimnastyki Sportowej Mężczyzn
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