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I.

ZESPÓŁ DORADCZY

Od 1 stycznia 2017 roku do dnia 4 listopada 2017 roku Zespół Doradczy Akrobatyki
Sportowej Polskiego Związku Gimnastycznego pracował w następującym składzie :





Przewodnicząca Eliza Kaplita – Wójcik - Wiceprezes PZG ACRO
Wiceprzewodnicząca - Dorota Kies – Członek Zarządu PZG,
Członek ZD – Wiesława Milewska - odpowiedzialna za sprawy sędziowskie,
Członek ZD – Katarzyna Majewska-Kasprzak – odpowiedzialna za programy
klasyfikacyjne, szkolenia sędziów,
 Członek ZD – Robert Sokołowski – odpowiedzialny za regulaminy zawodów,
kalendarz imprez,
 Członek ZD – Karolina Kuś - odpowiedzialna za opracowanie kalendarza imprez,
II.

ZARZĄD SEKCJI

1. O dnia 4 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Zarząd Sekcji Akrobatyki Sportowej
Polskiego Związku Gimnastycznego pracował w następującym składzie:





Przewodnicząca Eliza Kaplita – Wójcik - Wiceprezes PZG ACRO
Wiceprzewodnicząca - Dorota Kies – Członek Zarządu PZG,
Członek Zarządu – Wiesława Milewska - odpowiedzialna za sprawy sędziowskie,
Członek Zarządu – Katarzyna Majewska-Kasprzak – odpowiedzialna za programy
klasyfikacyjne, szkolenia sędziów,
 Członek Zarządu – Natalia Piróg – odpowiedzialna za opracowanie kalendarza
imprez, ,
 Członek Zarządu – Karolina Kuś - odpowiedzialna za regulaminy zawodów,
Powołanie dwóch trenerów koordynatorów:
- kat 11-16 i 12-18 Brygida Sakowska-Kamińska,
- kat. 13-19 i senior Renata Firak.
Zarząd Sekcji prowadził swą działalność w oparciu o Statut Polskiego Związku
Gimnastycznego oraz Regulamin Zarządów Sekcji sportów gimnastycznych PZG.
Zarząd Sekcji oraz Zespół Doradczy odbywał swe posiedzenia przy okazji zawodów
ogólnopolskich, nie rzadziej niż 4 posiedzenia w ciągu roku, na których omawiano bieżące
sprawy, problemy dyscypliny. W sprawach tzw. pilnych, członkowie Zarządu, ZD proszeni byli
o opinie i decyzje drogą e-mailową. Dotyczyły one przede wszystkim zmian, uzupełnień
regulaminów szczegółowych zawodów centralnych, zgody na start zawodnika (w
przypadkach nie określonych regulaminem szczegółowym zawodów), weryfikacji składu

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZG 2018

Strona 2

osobowego zawodników KN, czy też weryfikacji składu osobowego reprezentacji na zawody,
turnieje międzynarodowe.
Szczegółowe protokoły z posiedzeń Zarządu/ Zespołu Doradczego ze wskazaniem:
omawianych zagadnień, podejmowanych decyzji, na bieżąco przekazywane były do
dokumentacji Biura PZG.
Na zebraniach Zarządu/ Zespołu Doradczego dyskutowano, podejmowano decyzje, a
następnie przedkładano do zatwierdzenia Zarządowi PZG między innymi następujące
dokumenty:

Kalendarz Imprez Centralnych PZG i międzynarodowych na następny rok;

Regulamin Ramowy oraz szczegółowe Regulaminy Zawodów Centralnych;

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

Składy osobowe KNS, KNJ;

Regulamin powoływania Kadry Narodowej PZG w Akrobatyce Sportowej na lata
2018-2019,

Zasady Kwalifikacji do Reprezentacji na Mistrzostwa Świata Seniorów i Światowe
Igrzyska Grup Wiekowych w Akrobatyce Sportowej w 2018 roku (01-16.04.2018Belgia )

Zmiany w Programie klasyfikacyjnym PZG dla kl. Młodzik, III i II, we wszystkich
konkurencjach zespołowych;

Obsady sędziowskie na zawody krajowe i międzynarodowe;

Składy osobowe Reprezentacji na zawody mistrzowskie, Puchary Świata i Turnieje
Międzynarodowe;
W 2017 roku odbyły się cztery szkolenia dla wszystkich sędziów i trenerów Akrobatyki
Sportowej dotyczące zmian w przepisach sędziowania FIG na lata 2017 – 2020. Udział w
szkoleniach był obowiązkowy i był podstawą do weryfikacji licencji trenera i sędziego na rok
2017. Szkolenia prowadzili : Pani Urszula Wojtkowiak – członek TC UEG, Pani Wiesława
Milewska członek TC FIG, Pani Katarzyna Majewska-Kasprzak – sędzia międzynarodowy,
Pani Karolina Kamińska – sędzia międzynarodowy.
II. Imprezy sportowe / Osiągnięcia sportowe
Realizacja zaplanowanych imprez ogólnopolskich w roku 2017 przebiegała zgodnie z
Kalendarzem Imprez Centralnych PZG. Zawodnicy podejmowali rywalizację sportową we
wszystkich konkurencjach, kategoriach wiekowych oraz we wszystkich klasach sportowych,
zgodnie z kalendarzem. Protokoły zawodów, ze szczegółowymi wynikami sportowymi
ukazywały się, bezpośrednio po zawodach, na stronie internetowej naszego Związku.
W Akrobatyce Sportowej, odwołano część zaplanowanych akcji – takich jak Puchary
Świata, Turnieje Międzynarodowe, obozy kadry. Środki finansowe wystarczyły na pokrycie
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całego pobytu zawodników kadry Juniora oraz Seniora na Mistrzostwach Europy. W
przypadku większości wyjazdów kosztami udziału w Pucharach Świata oraz Turniejach
Międzynarodowych, obciążone były macierzyste kluby zawodników. Przyczyną tej sytuacji
oraz podejmowanych rozwiązań były niewystarczające środki finansowe.
Główne starty międzynarodowe, w okresie sprawozdawczym, to kolejno:
Akrobatyka Sportowa:

Puchar Świata Belgia –Puurs – VI miejsce dwójki mieszanej,

The World Games Wrocław 2017 – VI miejsce dwójki mieszanej,

Mistrzostwa Europy Seniorów Rzeszów 2017 – 3 finały dwójki kobiet (VI m);3 finały
dwójki mieszanej ( V miejsce ),

Mistrzostwa Europy Juniorów Rzeszów 2017 – 2 finały dwójki mężczyzn ( V m), 2
finały trójki kobiet,

Puchar Świata Portugalia 2017 – Brązowy medal dwójki kobiet, .
Najwyższy poziom sportowy prezentują nasze zespoły w konkurencjach dwójek
mieszanych, w których to nawiązują bezpośrednią walkę o lokaty w ścisłych finałach. Analiza
osiąganych wyników, wskazuje na różnicę w skuteczności prezentowanych umiejętności
przez naszych zawodników w warunkach startowych. Spowodowane może to być przede
wszystkim zbyt małą ilością startów na zawodach międzynarodowych. Niewystarczające
środki finansowe nie pozwalają na organizację cyklicznych akcji szkoleniowych z udziałem
trenerów „ ekspertów” z zagranicy ( w 2017 roku odbyły się tylko 2 takie szkolenia).

Zarząd Sekcji Akrobatyki Sportowej

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZG 2018

Strona 4

