Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2019
W roku 2019 Zarząd pracował w pełnym składzie.
Odbyło się 5 posiedzeń Zarządu:
12.01.2019
1.
Barbara Stanisławiszyn
2.
Maria Mrozińska
3.
Izabela Żurawska
4.
Jarosław Duda
5.
Urszula Wojtkowiak
6.
Marek Starczyński
7.
Piotr Kulbicki
8.
Mariusz Wiliński
9.
Eliza Kaplita – Wójcik
10. Dorota Kies
02.03.2019
1.
Barbara Stanisławiszyn
2.
Maria Mrozińska
3.
Izabela Żurawska
4.
Jarosław Duda
5.
Mariusz Kulbicki
6.
Urszula Wojtkowiak
7.
Marek Starczyński
8.
Piotr Kulbicki
9.
Mariusz Wiliński
10. Eliza Kaplita – Wójcik
11. Dorota Kies
25.05.2019
1.
Barbara Stanisławiszyn
2.
Jarosław Duda
3.
Urszula Wojtkowiak
4.
Marek Starczyński
5.
Piotr Kulbicki
6.
Mariusz Wiliński
28.09.2019
1.
Barbara Stanisławiszyn
2.
Maria Mrozińska
3.
Mariusz Kulbicki
4.
Urszula Wojtkowiak
5.
Marek Starczyński
6.
Eliza Kaplita-Wójcik
7.
Dorota Kies
13.12.2019
1.
Barbara Stanisławiszyn
2.
Maria Mrozińska
3.
Izabela Żurawska
4.
Jarosław Duda
5.
Mariusz Wiliński

oraz 1 posiedzenie prezydium (po zmianach w zapisach w statucie Prezydium przestało
funkcjonować).
W trakcie posiedzeń Zarządu podjęto 47 uchwał. Wszystkie uchwały publikowane są na
stronie PZG. W posiedzeniach Zarządu brali udział goście zaproszeni:
1. Aneta Orłowska – Sekretarz Generalny
2. Agnieszka Pawłowska – Główna księgowa
3. Zbigniew Pelc
4. Radosław Walczak
Zgodnie z zapisem statutowym Zarząd miał prawo prowadzić także prace drogą
internetową i wiele spraw natury organizacyjnej, przyjmowanie różnego rodzaju uchwał, których
podjęcie było podyktowane terminem było realizowane właśnie tą drogą. Wszystkie uchwały,
które były podjęte przez Zarząd PZG były przyjmowane zwykłą większością głosów.
Rok 2019 był rokiem, w którym Polski Związek Gimnastyczny organizował Indywidualne
Mistrzostwa Europy w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn w kwietniu w Szczecinie. W
trakcie przygotowań do tej imprezy wymagania jakie były stawiane Związkowi przez UEG oraz
trudności z zabezpieczeniem wystarczającej ilości sprzętu na wyposażenie skutkował tym, iż PZG
musiał zaciągnąć zobowiązania finansowe, które w trakcie zeszłego roku tylko w części zostały
spłacone ze środków własnych oraz dotacji uzyskanej z Ministerstwa Sportu (z programu
promocja oraz sfinansowany z budżetu środki dodatkowe).
Dzięki działalności części członków Zarządu podjęto rozmowy z Żeglugą Szczecińską
dotyczące zawarcia ugody, co do płatności zadłużenia wobec tej firmy. W wyniku tej ugody
Związek zobowiązał się zapłacić ze środków własnych należności w roku 2020 i zakończyć spłatę
do 31 marca 2021 roku. Zobowiązania finansowe Polskiego Związku Gimnastycznego, które
należy uregulować w roku 2020 lub do końca marca 2021 roku:


Polskok – montaż i demontaż sprzętu w Gdańsku i Szczecinie 73 320,30 zł (uzgodniono z
kontrahentem termin płatności do 30 czerwca 2020 roku);



Żegluga Szczecińska – faktura za usługi przy organizacji ME 130 354,19 zł (spłacono ze
środków własnych do końca kwietnia 2020 roku);



Magemar – transport – 20 000,00 zł (spłacono ze środków własnych do końca kwietnia
2020 roku);



dr Zbigniew Pilecki – 7 000,00 zł (zapłacono ze środków własnych w maju 2020 roku);



Żegluga Szczecińska – pożyczka udzielona PZG na wypożyczenie podium – 165 892,55
zł + odsetki w wysokości 14 967,00 zł (po ugodzie, która została zawarta termin spłaty
pożyczki do 31 marca 2021 roku ze środków własnych);



Magemar – koszty transportu – zapłacone ze środków osoby prywatnej do zwrotu
47 232,79 zł.
Należność dla firmy Polskok oraz koszty transportu zapłacone ze środków osoby prywatnej

zostaną uiszczone w jak najszybszym terminie po sprzedaży sprzętu gimnastycznego zgodnie z
uchwałą Zarządu ze stycznia 2020 roku.
Trudności w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów
organizacji były spowodowane brakiem możliwości pozyskania sponsorów, a to na skutek różnego
rodzaju wypowiedzi medialnych jednego z trenerów.
Środki finansowe przyznawane przez budżet państwa lub Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej uzależnione są od wyników sportowych uzyskiwanych przez naszych zawodników. Rok
2019 pod względem sportowym to rok, w którym zawodniczka CWZS KG Zawiszy Bydgoszcz
Gabriela Janik uzyskała kwalifikacje olimpijską, dwaj zawodnicy Artur Zakrzewski oraz Łukasz
Jaworski – zawodnicy AZS AWF Poznań uzyskali złoty medal w Europejskich Igrzyskach w
synchronicznych skokach na trampolinie (ma to znaczenie prestiżowe dla Związku, ale niestety
nie ma wpływu na przyznawane środki finansowe). Zgodnie z przyjętą polityką Zarządu każdy
wiceprezes oraz członkowie zarządu sekcji odpowiadają za strategie rozwoju swojej dyscypliny,
a także za osiągane wyniki sportowe. Odzwierciedleniem tej pracy są przedłożone sprawozdania
przez poszczególnych wiceprezesów jako załącznik do niniejszego sprawozdania pracy Zarządu.
Osobnym tematem, który zajmował wiele pracy Zarządu była sprawa udzielenia pożyczki
przez UEG Związkowi na zakup sprzętu sportowego na ME. Taka sytuacja wynikła z tego, iż w
ostatniej chwili na 2 miesiące przed zawodami rektor AWF Gdańsk zmienił decyzję co do ilości
wypożyczanego sprzętu na ww. imprezę. Od samego początku prosiliśmy UEG o wystawienie
faktury na sprzęt, który został zakupiony de facto przez UEG i Związek nie posiadał żadnego
dokumentu na podstawie którego byłby zobowiązany do zwrotu zaciągniętej pożyczki w
wysokości 170 tyś. euro. Pełna korespondencja z UEG jest do wglądu w biurze PZG. W miesiącu
grudniu chcieliśmy wpłacić do UEG część należności jednak pod warunkiem otrzymania na
wymieniona kwotę faktury z wymienionym asortymentem. Do końca okresu rozliczeniowego nie
otrzymaliśmy takiego dokumentu, a w związku z tym do budżetu państwa musieliśmy zwrócić
niewykorzystaną kwotę 78 000,00 zł do końca roku 2019. Mimo wielokrotnych prób rozwiązania
problemu i różnego rodzaju propozycji z naszej strony na koniec roku 2019 sytuacja się nie
zmieniła.
W dniu 20.05.2020 odbyło się spotkanie prezesa związku z kierownictwem DSW
Ministerstwa Sportu. Po przedstawieniu problemu z uregulowaniem zobowiązań wobec UEG
podjęte zostały następujące ustalenia:

1. Należy wystąpić z pismem do UE informując ich ze ministerstwo udzieli związkowi
pomocy finansowej celem uregulowania należności pod warunkiem iż związek otrzyma
fakturę ze specyfikacją sprzętu.
2. Po otrzymaniu

dokumentu

związek zachowując

procedury może

wystąpić do

Ministerstwa o dodatkowe środki finansowe na pokrycie zobowiązań wobec UE.

Zarząd Sekcji Trampoliny PZG
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI TRAMPOLINY
POLSKIEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO
ZA ROK 2019

Zarząd Sekcji Trampoliny Polskiego Związku Gimnastycznego
sprawozdawczym 2019 działał w niezmienionym składzie osobowym:

w

okresie

Przewodnicząca - Wojtkowiak Urszula - Wiceprezes PZG ds. Trampoliny
Wiceprzewodniczący – Starczyński Marek – Członek Zarządu Głównego PZG
Członkowie: Konrad Bojakowski, Sławomir Miłoń, Łukasz Tomaszewski, Krzysztof Wilusz.
Swą działalność prowadził w oparciu o Statut Polskiego Związku Gimnastycznego oraz
„Regulamin Sekcji PZG”
W sprawozdaniu zawarto podsumowanie i przypomnienie wydarzeń oraz
komunikatów, jakie przekazywane były członkom Związku (klubom i okręgom) w formie
bieżących komunikatów ukazujących się na stronie związkowej oraz w trakcie bezpośrednich
spotkań przed zawodami ogólnopolskimi podczas tzw. odpraw technicznych.
I. Podobnie jak w latach ubiegłych posiedzenia Zarządu Sekcji, w roku
sprawozdawczym, odbywały się przy okazji zawodów ogólnopolskich, na których omawiano
bieżące sprawy i problemy dyscypliny. Na spotkania zapraszani byli trenerzy Kadry
Narodowej Seniorów – Radosław Walczak i Kadry Narodowej Juniorów – Valeri Chkhaberidze
oraz Prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, pani Barbara Stanisławiszyn.
W sprawach pilnych, członkowie Zarządu proszeni byli o opinie i decyzje systemem emailowym. 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 Zarządu na stronie internetowej
PZG. Łącznie ukazało się dziewięć (9) komunikatów.
Na zebraniach Zarządu Sekcji dyskutowano, podejmowano decyzje, a następnie
przedkładano do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu PZG między innymi następujące
dokumenty:

Roczny Kalendarz Imprez Centralnych PZG i międzynarodowych;
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZG - 2020
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Podział budżetu (BP i FRKF) Sekcji;
Regulamin Ramowy oraz szczegółowe Regulaminy Zawodów Centralnych na rok
2019;
Składy osobowe KNS, KNJ;
Regulamin powoływania do KN Seniorów i Juniorów PZG;
Regulamin kwalifikacji do Reprezentacji WAGC i MŚ – Tokio oraz regulamin dot.
Rankingu zawodników w skokach na trampolinie PZG;
Weryfikacja Układów Klasyfikacyjnych PZG w skokach na trampolinie i na ścieżce
(kl. II i kl. III i Młodzieżowa);
Składy osobowe Reprezentacji na zawody mistrzowskie, Puchary Świata i Turnieje
Międzynarodowe;
Zatwierdzanie składów osobowych zawodników oraz kadry szkoleniowej
w programach i systemach szkolenia, finansowanych przez MSiT;
Aktualizacja i publikacja zdobytych przez zawodników klas sportowych.

W roku sprawozdawczym, Zarząd Sekcji, we współpracy z przedstawicielami
ministerstwa, szczególnie intensywnie pracował nad zmianą zasad regulaminowych w
zakresie współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
W obszarze tym opracowano i przedłożono do zatwierdzenia propozycje zmian, kolejno:
 Tabeli kategorii wiekowych;
 Tabel punktacji osiągniętych wyników sportowych dla wszystkich zawodów objętych
centralnym systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży (wszystkie kategorie
wiekowe oraz konkurencje);
 Wymagań programowych (Programy Klasyfikacyjne PZG) dla poszczególnych kategorii
wiekowych.
II. Wydarzenia sportowe / Osiągnięcia sportowe
Realizacja zaplanowanych imprez ogólnopolskich w roku 2019 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 oraz bieżącym rankingiem
zawodników (indywidualne skoki na trampolinie) ukazywały się, bezpośrednio po zawodach,
na stronie internetowej naszego Związku.
Rok 2019 zapisał się szczególnym wydarzeniem sportowym dla naszej dyscypliny.
Zgodnie z planem, po raz pierwszy, rozegrano zawody ogólnopolskie, w nowej w naszym
kraju konkurencji, DMT (Podwójnej Mini Trampolinie). Zawody te obserwował przedstawiciel
ministerstwa Pan Włodzimierz Pazik. W dwóch kategoriach wiekowych wystartowało ponad
40-tu zawodników.
Na arenie międzynarodowej to szczególny rok – rok kwalifikacji do Igrzysk
Olimpijskich – Tokio 2020
Główne starty międzynarodowe w roku sprawozdawczym, to kolejno:
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZG - 2020
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W pierwszym półroczu: (luty) Puchar Świata w Baku / AZE, (kwiecień) Puchar Świata
w Mińsku / BLR oraz (czerwiec) II Europejskie Igrzyska w Mińsku / BLR

W drugim półroczu (wrzesień) Puchar Świata w Chabarovsku / RUS, Puchar Świata w
Valladolid / ESP oraz Mistrzostwa Świata w Tokio.
Cykl zwodów pucharowych oraz Mistrzostwa Świata, to bezpośrednia rywalizacja o
kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich 2020.
Pomimo bardzo starannie zaplanowanego i sumiennie przepracowanego procesu
szkoleniowego w tym roku jeszcze nie osiągnęliśmy niestety kwalifikacji olimpijskiej. Nie bez
znaczenia były tu problemy zdrowotne, z którymi borykali się zawodnicy, a które to, jak się
okazało dość znacząco wpłynęły na poziom sportowy w tych najważniejszych startach. Nie
oznacza to oczywiście, że składamy broń. Możliwości naszych zawodników oraz
prezentowany poziom sportowy dają podstawy do wiary, że w 2020 trafią na „dobry dzień
startu” i że go wykorzystają.
Ku naszej radości, niejako na osłodę, jest bardzo duży sukces sportowy, którym możemy się
pochwalić, i który trzeba bardzo zdecydowanie podkreślić. Jest to start naszych seniorów na
II Igrzyskach Europejskich, które odbyły się w Mińsku. Artur Zakrzewski i Łukasz Jaworski
zdobyli w skokach synchronicznych
Złoty Medal na II Igrzyskach Europejskich !!!
Ten sukces dowodzi wszystkiego. Dowodzi, że w sporcie wszystko jest możliwe, a nasi
zawodnicy są zdeterminowani i nie zrezygnują z walki.
W tym miejscu, jeszcze raz, chcę w swoim i całego środowiska Trampoliny imieniu,
serdecznie podziękować i pogratulować zawodnikom oraz ich trenerom, trenerowi Kadry
Narodowej Radosławowi Walczakowi oraz trenerowi klubowemu AZS AWF Poznań Józefowi
Ślusarkowi. Dziękuję też trenerowi Józefowi Ardanowskiemu, dzięki któremu cała przygoda z
trampoliną się rozpoczęła. To w klubie sportowym TKG „Olimpijczyk” Toruń trener
Ardanowski uczył małych chłopaków pierwszych podskoków na trampolinie i zauważył ich
talent. To tam się wszystko zaczęło. Dziękujemy.
III. Rozwój dyscypliny
Rok 2019, to przede wszystkim rok realizacji podjętych przez Zarząd Sekcji Trampoliny
działań na rzecz wprowadzenia konkurencji Podwójnej Mini Trampoliny (DMT) do systemu
centralnego współzawodnictwa sportowego. Trzykrotnie rozegrano tą konkurencję na
zawodach ogólnopolskich. Kolejnym etapem jej rozwoju jest działanie zmierzające do
zwiększenia liczby klubów prowadzących szkolenie sportowe w tym zakresie. Zwiększenie, w
roku 2020, liczby startujących zawodników i rywalizujących klubów, w opinii przedstawiciela
ministerstwa, pana Włodzimierza Pazika, stwarza realne szanse wprowadzenia tej
konkurencji do krajowego systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży od 2021 roku.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZG - 2020
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IV. Planowane starty 2020
Główny cel to dalsza walka o uzyskanie Kwalifikacji do IO Tokio 2020 - start Seniorów M w 4
Pucharach Świata zaplanowanych na pierwsze półrocze 2020, kolejno:

Puchar Świata – Baku / AZE (luty);

Puchar Świata – Brescia / ITA (kwiecień);

Puchar Świata – Coimbra / POR (czerwiec);

Puchar Świata – Arosa / SUI (lipiec);
oraz start w zawodach rangi mistrzowskiej:
 Mistrzostwa Europy Seniorów i Juniorów / SWE (maj)
Ponadto:

Starty kontrolne w Turniejach Międzynarodowych w Cottbus, Alkmaar, Antalya

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.
V.










Wnioski i założenia do pracy w 2020 roku:
Kontynuacja szkolenia centralnego w Ośrodku Szkoleniowym w Zielonej Górze;
Dalsze wspieranie klubów sportowych w zakresie użyczania specjalistycznego
sprzętu szkoleniowego;
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 Ośrodku Szkoleniowym);
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; ...);
Dalsza popularyzacja konkurencji DMT celem zwiększenia liczby klubów
prowadzących szkolenie oraz liczby zawodników startujących na zawodach

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZG - 2020
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centralnych – wprowadzenie tej konkurencji do programu zawodów Mistrzostwa
Polski Juniora Młodszego;
Organizowanie / współorganizowanie szkoleń i kursów instruktorskich / trenerskich
celem doskonalenia oraz pozyskiwania kadry szkoleniowej.

W imieniu Zarządu Sekcji Trampoliny Polskiego Związku Gimnastycznego, składam
wszystkim członkom naszego środowiska: trenerom, sędziom, zawodnikom oraz działaczom
serdeczne podziękowanie za kolejny rok efektywnej współpracy, aktywności i kreatywności,
za zgłaszanie przez nich sugestii i słów krytyki na rzecz rozwoju naszej dyscypliny.
Prezes, Pani Barbarze Stanisławiszyn za okazane zaufanie i wsparcie w dążeniu do
rozwoju naszej dyscypliny. Dostrzegamy je i jesteśmy zdeterminowani właściwie je
wykorzystywać.
Wierzę, że rok 2020 dzięki wspólnemu naszemu wysiłkowi doprowadzi nas do
osiągnięcia zakładanych celów, z których absolutnie najważniejszym jest w dalszym ciągu
staranie o uzyskanie kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 poprzez udane starty na
Mistrzostwach Europy i Pucharach Świata.
Zawodnikom i ich trenerom niezmiennie 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

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZG - 2020
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Szczecin, 08.05.2020

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SEKCJI GIMNASTYKI SPORTOWEJ KOBIET
POLSKIEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO
ZA ROK 2019

Sprawozdanie z działalności Sekcji GSK PZG 2019
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Zarząd Sekcji GSK

Zarząd Sekcji Gimnastyki Sportowej Kobiet Polskiego Związku Gimnastycznego w roku
2019 pracował w następującym składzie:
1. Jarosław Duda - Wiceprezes PZG ds. GSK - Przewodniczący Zarządu Sekcji, Sprawy
Szkoleniowe KNS i KNJ.
2. Małgorzata Solarz-Kulbicka – Program Klasyfikacyjny GSK, Szkolenia Trenerskie.
3. Maria Ratyńska-Bury - Przewodnicząca Komisji Sędziowskiej GSK, Szkolenia Sędziowskie.
4. Dariusz Laszuk - Program Klasyfikacyjny GSK, Regulaminy.
5. Mariusz Kulbicki – Komisja Statutowa, sprawozdania z posiedzenia Zarządu GSK,
Sekretarz.
6. Agnieszka Rembowska – Szkolenia Trenerskie, Regulaminy
Zarząd Sekcji działał w myśl „Regulaminu Zarządu Sekcji”, który został zatwierdzony
na posiedzeniu Zarządu Głównego, obejmującego:
1. Kierowanie przez Zarząd Sekcji Gimnastyki Sportowej Kobiet całokształtem działalności

2. Zarządzanie Sekcją GSK jako organem Polskiego Związku Gimnastycznego nadzorującego
działalnością sportową i organizacyjną w dziedzinie gimnastyki sportowej kobiet,
3. Koordynowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących gimnastyki sportowej kobiet,
4. Posiedzenia Zarządu Sekcji GSK odbywały się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej
niż 3 razy w roku, głównie podczas najważniejszych imprez sportowych; w czasie spotkań
członkowie Zarządu omawiali bieżącą tematykę szkoleniową oraz realizację kalendarza
imprez,
5. Decyzje Zarządu Sekcji GSK, a także uchwały podejmowane były na zasadzie głosowań
i konsultacji, również z wykorzystaniem elektronicznych form komunikacji.
Wytycznymi do pracy Zarządu były plany pracy Zarządu. Na zebraniach Zarządu
zatwierdzano i przedkładano Zarządowi PZG następujące dokumenty:


opracowanie Kalendarzy Imprez Centralnych 2019,
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opracowanie Regulaminów Imprez Centralnych,

budżety Sekcji GSK na poszczególne lata,
powołanie Kadr Narodowych Seniorek i Juniorek na pierwsze i drugie półrocze 2019
roku,
skład Ośrodka Szkolenia PZG w Zabrzu,
programy klasyfikacyjne PZG i ich korekty,
powoływanie składów sędziowskich na zawody krajowe i międzynarodowe,
powoływanie Reprezentacji na zawody międzynarodowe,
opracowanie norm kwalifikacyjnych na zawody mistrzowskie,
wprowadzanie zmian i korekt do poszczególnych planów i programów,
W roku 2019 odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Sekcji w Nysie, Krakowie i w Olsztynie.

Do najważniejszych spraw, którymi zajmował się Zarząd należy wymienić:







ścisła współpraca Zarządu Sekcji z trenerami KNJ i KNS,



przedstawienie i akceptacja zakresów obowiązków poszczególnych członków Zarządu
Sekcji GSK,



opracowanie i przedstawienie zmian w układach klasyfikacyjnych GSK na 2020 r., oraz
wstępna akceptacja nowych programów klasyfikacyjnych dla poszczególnych
kategorii wiekowych na nowy cykl olimpijski 2021 - 2024










propozycje startów głównych w 2019 r.,



założenia przygotowań do Mistrzostw Europy i Świata,



opracowanie Kalendarza Imprez GSK 2019,



opracowanie składów KN na I i II półrocze 2019 r.,



opracowanie regulaminu powoływania do KNJ na 2020 r.,



podsumowanie i analiza wyników zawodników KN za rok 2019,



powołanie osoby współpracującej przy Ramach Klasyfikacyjnych,



ocena startów w imprezach mistrzowskich i analiza wyników zawodników.






Powyższe działania pozwoliły na planowe zrealizowanie wszystkich imprez
Sprawozdanie z działalności Sekcji GSK PZG 2019
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krajowych

i

międzynarodowych:

Indywidualne

i

Drużynowe

Mistrzostwa

Polski,

Puchary Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich,
Mistrzostwa

Europy

i

Świata,

Puchary

Świata,

Nadzieje

Olimpijskie,

turnieje

międzynarodowe, zgrupowania i konsultacje szkoleniowe. Jednym z najważniejszych zadań
Zarządu Sekcji GSK było zapewnienie optymalnego procesu szkolenia zawodników (w ramach
posiadanych środków finansowych) oraz przygotowanie i udział w najważniejszych
imprezach sezonu.

Zadania zrealizowane:
 UZYSKANIE KWALIFIKACJI OLIMPIJSKIEJ ZAWODNICZKI
MISTRZOSTWACH ŚWIATA W STUTTGARCIE/NIEMCY




GABRIELI

JANIK

NA



udział zawodniczek w ME w Szczecinie/Polska,



udział zawodniczek w MŚ w Stuttgarcie/Niemcy,



udział w najważniejszych imprezach krajowych,



udział w Nadziejach Olimpijskich.

Zorganizowanie szkolenia trenerów i zawodniczek wspólnie z zawodniczkami KN na I
Campie z KN w Szczecine



Zadania nie zrealizowane:
Bardzo wiele spraw jest jeszcze do zrealizowania przez Zarząd Sekcji, między innymi:












objęcie większą opieką organizacyjną kategorii juniora młodszego, powołanie trenera KN
juniorów młodszych
opracowanie systemowego programu i organizacja szkolenia i doszkalania trenerów i
sędziów,
nawiązanie współpracy z innymi reprezentacjami w celu organizacji meczów
międzypaństwowych przed zawodami mistrzowskimi,
zwiększenie liczby wspólnych zgrupowań,
indywidualizacja szkolenia i obejmowanie szkoleniem utalentowanych zawodniczek. 

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, których działalność i życzliwość pomagały w pracach
Zarządu Sekcji GSK w roku 2019.

Za Zarząd
Wiceprezes PZG
ds. gimnastyki sportowej kobiet
Jarosław Duda

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SEKCJI AKROBATYKI SPORTOWEJ

POLSKIEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO
ZA ROK 2019
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I.

ZARZĄD SEKCJI

1. O dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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,
Trener koordynator - Renata Firak.
Zarząd Sekcji prowadził swą działalność w oparciu o Statut Polskiego Związku
Gimnastycznego oraz Regulamin Zarządów Sekcji sportów gimnastycznych PZG.
Zarząd Sekcji 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, 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 osobowego
zawodników KN, czy też weryfikacji składu osobowego reprezentacji na zawody, turnieje
międzynarodowe.
Szczegółowe protokoły z posiedzeń Zarządu ze wskazaniem: omawianych
zagadnień, podejmowanych decyzji, na bieżąco przekazywane były do dokumentacji Biura
PZG.
Na zebraniach Zarządu 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;

Zasady Kwalifikacji do Reprezentacji na Mistrzostwa Europy Juniorów i Seniorów i
Europejskie Zawody Grup Wiekowych w Akrobatyce Sportowej w 2019 roku (Holon Izrael )
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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 2019 roku 3 naszych trenerów/ sędziów brało udział w międzynarodowym kursie
organizowanym przez FIG – Acrobatic Gymnastics – LEVEL 1 – Pani Katarzyna MajewskaKasprzak oraz Acrobatic Gymnastics – LEVEL - 2 Pani Karolina Kamińska oraz Pan Marcin
Firak.

W dniach 14-15 grudnia 2019 roku we Wrocławiu odbyła się kursokonferencja dla
trenerów, sędziów oraz działaczy akrobatyki sportowej. Udział w niej wzięło 70 trenerów z
całej Polski. Głównymi tematami były:
- zmiany w Regulaminie Ramowym Imprez Centralnych oraz zmiany w szczegółowych
Regulaminach Imprez,
- zmiany w przepisach FIG, newsletter, technika i artyzm,
- omówienie zmian w Programie Klasyfikacyjnym PZG.
Podczas konferencji trenerzy mogli przedstawić swoje proponowane zmiany zarówno w
programie klasyfikacyjnym jak i w regulaminach imprez. Po każdym panelu odbywała się
dyskusja.

II. Imprezy sportowe / Osiągnięcia sportowe
Realizacja zaplanowanych imprez ogólnopolskich w roku 2018 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 częściowe
pokrycie całego pobytu zawodników kadry Juniora oraz całkowite pokrycie kosztów wyjazdu
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.
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Główne starty międzynarodowe, w okresie sprawozdawczym, to kolejno:
Puchar Świata Belgia –Puurs – VI miejsce dwójki mieszanej Bucki / Kraj,
Puchar Świata w Las Vegas - VI miejsce dwójki mieszanej Bucki / Kraj,
Igrzyska Europejskie Mińsk – dwójka mieszana Bucki / Kraj nie wystartowała z
powodu kontuzji górnej,
Mistrzostwa Europy Juniorów i Seniorów Holon - Izrael 2019:
 Senior – dwójka mieszana Klesyk / Wrześniak – start poniżej oczekiwań, brak
kwalifikacji do finału w układach statycznych i dynamicznym, w układzie
kombinowanym ostatecznie zajęli 11 miejsce,
 Junior :
- dwójka kobiet Bryśkiewicz / Krasuska – awans do finału w układzie
statycznym – ostatecznie dwójka zajęła 7 miejsce, w układzie dynamicznym
brak finału ( 16 m), w układzie kombinowanym 11 miejsce,
- trójka kobiet Mosior / Kamińska / Mikuła – nie uzyskały awansu do ścisłych
finałów w układach statycznym i dynamicznych,
- dwójka mieszana – Kamińska / Wróbel – nie uzyskali awansu do ścisłych
finałów w układach statycznym i dynamicznych, w układzie kombinowanym 8
miejsce,
Europejskie Zawody Grup Wiekowych – Holon – Izrael – spośród licznej ekipy obu
grup wiekowych kat. 11-16 oraz 12-18 tylko jednemu zespołów udało się awansować
do ścisłego finału – trójka kobiet 11-16 lat w składzie Kamińska/ Budnicka/ Marek –
ostatecznie uplasowały się na 7 pozycji !

Najwyższy poziom sportowy prezentują nasze zespoły w konkurencjach dwójek
mieszanych oraz trójek kobiet, 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” .

Zarząd Sekcji Akrobatyki Sportowej
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W roku 2019 Zarząd sekcji gimnastyki artystycznej i stanowiły Panie:
•

Maria Mozińska – Vice Prezes Sekcji Gimnastyki Artystycznej

•

Joanna Pęgowska – Komisja Szkoleniowa Sekcji

•

Agnieszka Górska – Komisja Szkoleniowa Sekcji

•

Aleksandra Woźniak – Komisja Szkoleniowa Sekcji

•

Anna Mrozińska - Komisja Sędziowska Sekcji

•

Irina Lortkipanidze - Komisja Sędziowska Sekcji

Od stycznia 2019 roku do grudnia 2019 roku Zarząd Sekcji Gimnastyki
Artystycznej zebrał się 4 razy oraz odbyło się jedno spotkanie ze
wszystkimi trenerami ( 13.04) w Polsce. Wszystkie zebrania były
protokołowane .
Komisja Szkoleniowa Gimnastyki Artystycznej w tym czasie pracowała nad
zmianami

w

Regulaminie

-

dostosowywanie

regulaminu

do

zmian

zachodzących w przepisach FIG, opracowywała kalendarz zawodów na dany
rok, stworzyła regulamin i zasady powoływania zawodniczek do startu na MŚ
juniorek. Wszystkie zawody z kalendarza PZG mają opracowany Regulamin
Zawodów .Zarząd organizował spotkania z przedstawicielami klubów, w celu
omówienia Kalendarza imprez, zmian do Regulaminu, przydziału organizacji
zawodów i omówienia bieżących problemów. Komisja Szkoleniowa GA na
bieżąco opracowywała składy kadry juniorek i seniorek ( na każde półrocze ),
kalendarze imprez, składy ekip na zawody międzynarodowe, MŚ i ME i ustalała
minimum klasyfikacyjne.
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W związku ze zmieniającą się punktacją na arenach międzynarodowych,
zostały zmienione progi punktowe przy zdobywaniu klas sportowych. Komisja
Szkoleniowa ustalała przybory z którymi startowały juniorki młodsze oraz
zbiorówki juniorek młodszych i juniorek w roku 2019r.. Zlikwidowane zostały
starty gr. B na oficjalnych zawodach krajowych ( IMP,DMP), gdyż nie spełniły
swojej funkcji. W listopadzie 2019 r. zostało zorganizowane szkolenie trenersko
– sędziowskie.
Na bieżąco rozpatrywane były wnioski dot. zmiany barw klubowych.
W roku 2019 najważniejszymi startami były Mistrzostwa Europy Juniorek w
układach zespołowych, Mistrzostwa Europy Seniorek ( solistki), Mistrzostwa
Świata Juniorek, oraz Mistrzostwa Świata Seniorek ( solistki i układy zbiorowe),
na których odbyły się kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich 2020r.
Zarząd sekcji gimnastyki artystycznej na początku roku 2019 spotkał się z
trenerami Kadry Narodowej: juniorek w układach zespołowych – Panią Inga
Buczyńska, Kadry Narodowej juniorek – Panią Samantę Gawor oraz trenerem
Kadry Narodowej Seniorek

jednocześnie trenerem głównym Ośrodka

szkolenia PZG w Rumi– Panią Annę Mrozińską. Trenerzy przedstawili
Zarządowi Sekcji plany szkoleniowe wraz z zaplanowanymi startami
kontrolnymi na rok 2019. Zarząd zatwierdził plany, jak i składy poszczególnych
Kadr, szykujących się do najważniejszych imprez sportowych w roku 2019
(Mistrzostw Świata i Europy Juniorek oraz Seniorek).
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Kadra Narodowa Juniorek w układach zespołowych –
przygotowania do MŚ i ME 2019
1. Rybałko Anna ( 2006) - KSGA Legion Warszawa
2. Szewczuk Magdalena ( 2006) - UKS PM Syrena Warszawa
3. Wojciechowska Julia ( 2006) - KSGA Legion Warszawa
4. Motyka-Radłowska Oliwia ( 2006) - SP 220 Warszawa
5. Krzyżanowska Liwia (2006) - KSGA Legion Warszawa
6.Wierzba Julia ( 2005) - KSGA Legion Warszawa
Rezerwa
1. Madoka Przybylska (2006) - UKS Irina Warszawa
Kadra Narodowa Juniorek – przygotowania do MŚ 2019
1. Budnik Adrianna ( 2005) - UKS Jantar Gdynia
2. Komarewicz Emilia ( 2006) - PTG Sokół Kraków
3. Osada Laura ( 2004) - SGA Gdynia
4. Karcz Magdalena ( 2005) - PTG Sokół Kraków
5. Majewska Hanna ( 2005) - Hermes Gryfino
Kadra Narodowa seniorek w układach zespołowych –
przygotowania do MŚ 2019
1. Wlaźlak Aleksandra ( 2000) - SGA Gdynia
2. Majewska Aleksandra ( 2001) - SGA Gdynia
3. Chochół Julia ( 2000) - PTG Sokół Kraków
4. Nicpoń Michalina ( 2002) - KSGA Legion Warszawa
5. Malisiewicz Agata ( 2002) - UKS Katowice
6. Chmielewska Katarzyna ( 2003) - UKS Kopernik Wrocław
7. Dobrołęcka Alicja ( 2003) - KSGA Legion Warszawa
8. Górska Milena ( 2003) - UKS PM Syrena Warszawa
9. Pacholec Kornelia ( 2003) - SGA Gdynia
Zawodniczki Kadry Narodowej seniorek – przygotowania do ME
i MŚ 2019
1. Kozioł Natalia ( 2000) - SGA Gdynia
2. Wiśniewska Natalia ( 2002) - UKS Jantar Gdynia
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Juniorki – układ zbiorowy.
Skład zawodniczek to zawodniczki z warszawskich klubów. Przygotowania
odbywały się na bazie treningów na obiektach sportowych w Warszawie. Brały
one

również

udział

w

konsultacjach

szkoleniowych,

turniejach

międzynarodowych ( Grecja, Azerbejdżan ), oraz zgrupowaniu w Wieliczce.
Start na ME ,można ocenić jako poprawny, jednak zespół stać na dużo więcej.
Przygotowania tego zespołu do startu na Mistrzostwa Świata zostały jeszcze
raz przeanalizowane, skorygowane i start tego zespołu na Mistrzostwach
Świata był bardzo dobry. Zawodniczki w wieloboju zajęły wysokie 11 miejsce,
kwalifikując się do finału w układzie z 5 wstążkami i zajmując bardzo wysokie
5 miejsce.
Juniorki – solistki
W 2019 roku najważniejszy start o Mistrzostwa Świata w Moskwie.
Do tego startu przygotowywało się 5 zawodniczek z różnych klubów w Polsce.
Brały one udział w startach ogólnopolskich, międzynarodowych i konsultacjach
Szkoleniowych. Po obserwacjach i analizie wyników startów zawodniczek
trenerka Kadry Juniorek- Samanta Gawor, zdecydowała o starcie 2
zawodniczek na MŚ.
Były to: Emilia Komarewicz PTG Sokół Kraków
Laura Osada – SGAGdynia
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Przed wyjazdem na zawody, uczestniczyły w zgrupowaniu w COS Giżycku,
gdzie doskonaliły jeszcze swoją formę.
Start na MŚ, oceniony został na udany.
Zawodniczki zaprezentowały się bardzo dobrze, zajmując drużynowo 14
miejsce i jednocześnie realizując zakładany cel wynikowy.
Seniorki – Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata.
Te dwa starty dla tej kategorii w tym roku, były najważniejszymi startami, tym
bardziej, że MŚ to kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Do przygotowań na
Mistrzostwa Europy zostało powołanych 5 zawodniczek. Niestety Natalia Kulig,
która była brana pod uwagę do wyjazdu na ME, w marcu uległa poważnej
kontuzji kolana i musiała poddać się zabiegowi operacyjnemu. Kolejna
zawodniczka to Wiktoria Mielec, również uległa kontuzji i musiała zrobić
przerwę w treningach, u Małgorzaty Romaniuk lekarz wykrył wadę serca i
musiała zakończyć karierę zawodniczą. Ponieważ na tych ME jest również,
poza klasyfikacją indywidualną, klasyfikacja drużynowa i chcąc wziąć udział
również w tym konkursie, muszą pojechać minimum 2 zawodniczki, które będą
stanowiły drużynę. Dlatego trener Kadry Anna Mrozińska podjął decyzję, że
oprócz Natalii Kozioł do składu dołączy Natalia Wiśniewska.
Podczas ME odbywa się również kwalifikacja na przyszłoroczne ME w roku
2020. Do tych ME kwalifikuje się 24 zawodniczki z wieloboju.
Niestety zawodniczka Natalia Kozioł nie do końca

wytrzymała obciążenia
Strona 6

psychiczne i start można zliczyć do niezadowalającego mimo iż został
wykonany plan wynikowy 32 miejsce w wieloboju.
Natalia Wiśniewska pojechała na Mistrzostwa Europy z pozycji zawodniczki
rezerwowej. Dla Wiśniewskiej to był pierwszy start w kategorii seniorek na
zawodach rangi Mistrzowskiej. Występ bardzo nieudany, być może mała liczba
startów kontrolnych spowodowała dodatkowe obciążenie psychiczne dla
zawodniczki.
Mistrzostwa Świata seniorek to start dwóch konkurencji – solistki i układy
zbiorowe.
W

przygotowaniach

do

MŚ

zawodniczki

brały

udział

w

startach

międzynarodowych – PŚ i GP ( Białoruś, Rumunia, Portugalia ), odbywały się
konsultacje i zgrupowania w OPO COS Giżycko i w Gdańsku na hali AWFiS.
Ćwiczenia indywidualne:
Do startu w Mistrzostwach Świata Seniorek w konkurencji indywidualnej
została wytypowana 1 zawodniczka – Natalia Kozioł – Mistrzyni Polski.
Pozostałe zawodniczki Kadry nie reprezentowały odpowiedniego poziomu
wyszkolenia. W związku z powyższym została podjęta decyzja o starcie tylko
1 zawodniczki - Natalii Kozioł.
Ćwiczenia zespołowe
Do startu w Mistrzostwach Świata Seniorek w układach zespołowych
wytypowanych zostało 5 zawodniczek –
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Dobrołęcka Alicja, Chochół Julia, Górska Milena, Majewska Aleksandra,
Wlaźlak Aleksandra. Zawodniczka rezerwowa – Katarzyna Chmielewska.
Był to podstawowy skład reprezentacji od dłuższego czasu, który wykazywał
najlepsze możliwości osiągnięcia zamierzonego celu
Wynik na MŚ w Azerbejdżanie niestety nie zapewnił kwalifikacji olimpijskiej
chociaż sam start był bardzo dobry.

Zarząd Sekcji GA w roku 2019 przeprowadził kolejne szkolenia i egzaminy
sędziowskie oraz przygotował wykaz sędzin związkowych na rok 2019, z
podziałem na okręgi.
Do regulaminów sędziowskich Zarząd wprowadził nowe zapisy, które jeszcze
bardziej przybliżyły organizację współzawodnictwa w Polsce do przepisów
międzynarodowych FIG. W roku 2019 Zarząd dokonał powołań sędziowskich
na zawody centralne z kalendarza imprez PZG oraz na najważniejsze imprezy
międzynarodowe ME ora MŚ.
Na pierwszym posiedzeniu drugiego półrocza 2019r Zarząd rozpoczął pracę
nad programem na rok 2020. Zmiany wprowadzono na podstawie przesłanych
do PZG pierwszych propozycji zmian w przepisach FIG, na nowy cykl
olimpijski.
Zaplanowane zostały dodatkowe szkolenia dla trenerów i sędziów zrzeszonych
w PZG oraz dla zawodniczek Kadry Narodowej Juniora Młodszego, z myślą o
jak najlepszym i jak najszybszym przygotowaniu zawodniczek z tej kategorii
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wiekowej, do przyszłych startów podczas kwalifikacji do Młodzieżowych Igrzysk
Olimpijskich 2022.
Pod koniec roku 2019 Zarząd ostatecznie zatwierdził Program i Wymagania na
rok 2020 dla sekcji gimnastyki artystycznej. Przygotował wstępny kalendarz
imprez na rok 2020. Zarząd podjął decyzję o ograniczeniu liczby startujących
zawodniczek podczas zawodów Edycji Pucharu Polski, wyłącznie do
reprezentantek Kadry Narodowej w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Komisja Szkoleniowa przygotowała klasyfikację juniorek i seniorek za rok 2019,
Komisja sędziowska uaktualniła wykaz sędzin, wraz z kategoriami i podziałem
na okręgi.

W listopadzie 2019 odbyły się ostatnie zawody z cyklu Pucharu Polski.
Najlepszą seniorką roku 2019 została Natalia Kozioł – SGA Gdynia
Najlepszą juniorką roku 2019 została Emilia Komarewicz – Sokół Kraków
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REPREZENTACJA POLSKI SENIOREK W UKŁADACH
ZESPOŁOWYCH W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019
WYKAZ ZAWODNICZEK
IMIĘ I NAZWISKO
1. Julia Chochół
2. Katarzyna
Chmielewska
3. Alicja Dobrołęcka

ROK
URODZENIA
2001
2003
2003

4. Milena Górska

2003

5. Aleksandra Majewska
6. Agata Malisiewicz

2001
2002

7. Michalina Nicpoń

2002

8. Kornelia Pacholec
9. Aleksandra Wlaźlak

2003
2000

KLUB
PTG Sokół Kraków
UKS Kopernik
Wrocław
KS SG Legion
Warszawa
UKS PM SYRENA
Warszawa
SGA Gdynia
UKS Katowice
KS SG Legion
Warszawa
SGA Gdynia
SGA Gdynia

TRENER
KLUBOWY
Samanta Gawor
Krystyna
Lewińska
Aleksandra
Woźniak
Adriana
Szymańska
Anna Mrozińska
Magdalena
Krawiec
Aleksandra
Woźniak
Joanna Pęgowska
Anna Mrozińska

WYKAZ KADRY TRENERSKIEJ
• ANNA MROZIŃSKA – trener główny
• IZABELLA KWIECIEŃ – choreograf
• MACIEJ CHROBOCZEK/EWELINA SOROKA – fizjoterapeuta
OSOBY WSPÓŁPRACĄCE
• TOMASZ CHMIELEWSKI – przygotowanie motoryczne
• BARTOSZ ZAWIDZKI – psycholog
WYKAZ ZGRUPOWAŃ/KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH
Zawodniczki w ciągu roku trenują w Ośrodku Szkolenia w Rumi. W roku 2019
odbyło się tylko jedno zgrupowanie szkoleniowe w COS Giżycko w terminie 1830.07.2019.
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Wstępne założenia dotyczące zgrupowania skupiały się na podniesieniu
trudności układu i precyzji ich wykonywania. Niestety II połowa zgrupowania
musiała zostać kompletnie zmieniona ze względu na kontuzję podstawowej
zawodniczki zespołu Julii Chochół, która opuściła dwa kolejne starty. Pozostała
część zgrupowania jak i treningi stacjonarne w OS Rumia zostały poświęcone
nauce zawodniczki rezerwowej co za tym idzie plan przygotowań nie został
zrealizowany tak, jak pierwotnie było to zakładane. Pracę nie ułatwiła również
nagła operacja trenerki głównej, która przez 3 tygodnie była nieobecna na sali
treningowej.
KALENDARZ IMPREZ WRAZ Z WYNIKAMI
TERMIN

MIEJSCE

RANGA ZAWODÓW

REZULTAT
WYNIKOWY

1.2931.03.2019
2.1 3.04.2019
3.2628.04.2019
4.2223.06.2019
5.1618.08.2019
6.2325.08.2019
7.0609.09.2019
8.2022.09.2019

THIAIS/FRANCJA

GRAND PRIX

Wielobój 13

PESARO/WŁOCHY

WORLD CUP

Wielobój 14

BAKU/AZERBEJDŻAN

WORLD CUP

Wielobój 14

GDYNIA/POLSKA

TURNIEJ
MIĘDZYNARODOWY
WORLD CHALLENGE
CUP
WORLD CHALLENGE
CUP
WORLD CHALLENGE
CUP
MISTRZOSTWA
ŚWIATA

Wielobój 1
+2x1m Finał
Wielobój 16

MIŃSK/BIAŁORUŚ
CLUJ-NAPOCA/RUMUNIA
PORTIMAO/PORTUGALIA
BAKU/AZERBEJDŻAN

Wielobój 6
+2x7m Finał
Wielobój 10 + 5m
Finał
Wielobój 18

OCENA STARTU GŁÓWNEGO W ROKU 2019
Reprezentacja Polski w układach zespołowych pomimo dużych problemów
zdrowotnych w okresie lipiec/sierpień (zawodniczka Julia Chochół i trenerka
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Anna Mrozińska) w pełni zrealizowała plan przygotowań do Mistrzostw Świata.
Po drodze w miesiącu sierpień w dwóch startach kontrolnych wzięła udział
zawodniczka rezerwowa Katarzyna Chmielewska debiutująca na arenie
międzynarodowej podczas gdy leczona była kontuzja zawodniczki Julii
Chochół, która docelowo pojechała na Mistrzostwa Świata.
W założeniach reprezentacja miała uzyskać wynik w przedziale 9-16, który to
nieformalnie spełniła. Niestety oficjalny rezultat reprezentacji to miejsce 18.
Dalekie od tego, który powinna uzyskać.
W okresie ostatnich 3 miesięcy przed Mistrzostwami Świata wszystkie
reprezentacje podniosły wartość swoich układów o blisko 50% co było
widoczne gołym okiem w końcowych wynikach. Na początku sezonu oceny
powyżej 22 punktów za jeden układ to już poziom medalowy. W bardzo krótkim
czasie oceny poszły w górę i aktualne Mistrzynie Świata za swój układ z piłkami
uzyskały aż 30 punktów. Wraz ze wzrostem trudności układów zespołowych
wzrosły problemy sędzin z szybkością rozpoznania ich podczas trwania
zawodów.
Nasz zespół podczas startów kontrolnych wystąpił słabiej niż na starcie
głównym. Do tej pory wykonywały dobrze tylko jeden układ (połowa wieloboju)
za który uzyskały na Pucharze Świata w Portimao ponad 25 punktów
kwalifikując się również do finału w tym układzie i utrzymując również tą wysoką
pozycję w finale. Drugi układ był wykonany jeszcze z błędami dlatego rezultat
był jeszcze niesatysfakcjonujący kadrę trenerską.
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Start na Mistrzostwach Świata w Baku był najlepszym w całym sezonie.
Zawodniczki wykonały 2 układy w pełni, tak jak zostało to przygotowane. Wynik
ten jest nieadekwatny do tego co zawodniczki zaprezentowały. Po analizie
video

przeprowadzonej

przez

trenera

głównego

–

sędziego

klasy

międzynarodowej zespół stracił minimum 1.7 pkt tylko w ocenie za trudność
układu a ocena za wykonanie również zastanawia dlaczego zostało
dokonanych tyle potrąceń ( w tym aspekcie powinny otrzymać minimum 0.5
więcej). Te różnice w ocenie powodują, że nasz zespół został sklasyfikowany
na pozycji odległej 18 mimo iż realnym miejscem po tak dobrym starcie
powinno być na poziomie 13.

WNIOSKI
W związku z tym, że najsilniejsze kraje Europy uzyskały kwalifikacje olimpijską
z Mistrzostw Świata dla reprezentacji Polski jest jeszcze szansa uzyskania jej
z Mistrzostw Europy w maju 2020.
Należałoby

utrzymać

zespół

w

obecnym

składzie,

który

deklaruje

kontynuowanie wspólnej pracy i walki o nominacje mimo iż będzie ona bardzo
trudna – tylko jeden zespół europejski może ją uzyskać.
Wniosek jest jeden – podnosimy wartość naszych układów do takiego stopnia,
żeby nawet komisja sędziowska nie mogła mieć żadnych wątpliwości.
Bardzo ważny dla nas będzie udział w startach kontrolnych przed główną
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imprezą, w celu pokazania, że reprezentacja Polski do bardzo dobry zespół,
który pokazuje wysokie wartości i jest gotowy walczyć o nominacje olimpijską
w maju 2020 podczas Mistrzostw Europy.

REPREZENTACJA POLSKI SENIOREK -SOLISTKI
W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019
WYKAZ ZAWODNICZEK
IMIĘ I NAZWISKO

ROK URODZENIA

KLUB

1.Natalia Kozioł
2.Natalia Kulig*

2000
2001

3.Wiktoria Mielec**
4.Małgorzata
Romaniuk***
5.Natalia
Wiśniewska
6.Małgorzata
Roszatycka (II
półrocze)

2002
2000
2002

SGA Gdynia
UKS Irina
Warszawa
PTG Sokół Kraków
MKS Hermes
Gryfino
UKS Jantar Gdynia

2003

Pogoń Szczecin

TRENER
KLUBOWY
Anna Mrozińska
Irina Lortkipanidze
Samanta Gawor
Agnieszka Górska
Hanna Narloch
Agnieszka Górska

*zgłoszona kontuzja stawu kolanowego 7.03.2019 – zwolnienie lekarskie,
15.03.2019 zabieg operacyjny – skręcenie i naderwanie więzadła krzyżowego
kolana lewego
** zwichnięcie rzepki w stawie kolanowym 22.02.2019 podczas konsultacji
szkoleniowej kadry narodowej w Gdańsku, nie był to pierwszy epizod, jednak
po raz pierwszy zgłoszony trenerowi kadry
***u zawodniczki stwierdzono niedomykalność zastawki trójdzielnej = brak
zgody lekarza na uprawianie sportu od lutego 2019
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WYKAZ ZGRUPOWAŃ/KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH
17 – 20.01.2019 GDAŃSK
Zawodniczki obecne:
• Kulig Natalia
• Wiśniewska Natalia
• Mielec Wiktoria
Kadra Trenerska:
• Anna Mrozińska – trener główny
• Tomasz Chmielewski – trener przygotowania motorycznego
• Bartosz Zawidzki – psycholog

22 – 24.02.2019 GDAŃSK
Zawodniczki obecne:
• Kozioł Natalia
• Wiśniewska Natalia
• Mielec Wiktoria
Kadra Trenerska:
• Anna Mrozińska – trener główny
• Tomasz Chmielewski – trener przygotowania motorycznego
• Bartosz Zawidzki – psycholog
10 – 13.03.2019 GIŻYCKO
Zawodniczki obecne:
• Kozioł Natalia
• Wiśniewska Natalia
Kadra Trenerska:
• Anna Mrozińska – trener główny
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18 – 30.07.2019 GIŻYCKO
Zawodniczki obecne:
• Kozioł Natalia
• Wiśniewska Natalia
• Roszatycka Małgorzata
Kadra Trenerska:
• Anna Mrozińska – trener główny
• Tomasz Chmielewski – trener przygotowania motorycznego
• Bartosz Zawidzki – psycholog
• Ewelina Soroka – fizjoterapeutka
KALENDARZ IMPREZ MIĘDZYNARODOWYCH WRAZ Z WYNIKAMI
TERMIN

MIEJSCE

RANGA ZAWODÓW

REZULTAT
WYNIKOWY

16 17.03.2019

FALIRO/GRECJA

TURNIEJ
MIĘDZYNARODOWY

01 03.04.2019
12 14.04.2019
26 28.04.2019
17 19.05.2019

PESARO/WŁOCHY

PUCHAR ŚWIATA

SOFIA/BUŁGARIA

PUCHAR ŚWIATA

BAKU/AZERBEJDŻAN

PUCHAR ŚWIATA

BAKU/AZERBEJDŻAN

MISTRZOSTWA
EUROPY

08 09.06.2019
23 25.08.2019
06 09.09.2019
16 22.09.2019

BRNO/CZECHY

GRAND PRIX

N.KOZIOŁ
8m wielobój, 3m
finał piłka
N.KOZIOŁ
39m wielobój
N.KOZIOŁ
27m wielobój
N.KOZIOŁ
24m wielobój
N.KOZIOŁ
32m wielobój
N.WIŚNIEWSKA
50m wielobój
N.KOZIOŁ
17m wielobój
M.ROSZATYCKA
29m wielobój
N.KOZIOŁ
25m wielobój
N.KOZIOŁ
51m wielobój

CLUJ-NAPOCA/RUMUNIA PUCHAR ŚWIATA
PORTIMAO/PORTUGALIA PUCHAR ŚWIATA
BAKU/AZERBEJDŻAN

MISTRZOSTWA
ŚWIATA
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OCENA STARTU GŁÓWNEGO W ROKU 2019 – MISTRZOSTWA
ŚWIATA
Natalia Kozioł – 19 letnia zawodniczka reprezentująca klub SGA GDYNIA,
trzykrotna Mistrzyni Polski w kategorii Seniorek ostatnie 2 miesiące
przygotowań do Mistrzostw Świata były dla zawodniczki bardzo trudne.
Zmagała się z bólem prawej stopy. Została przeprowadzona konsultacja
medyczna z której wyniknęło, że może wystartować w zawodach i
wprowadzono leczenie doraźne. Z zaleceń lekarza jest to uszkodzenie do
leczenia operacyjnego w przypadku kontynuowania kariery sportowej.
W związku z tym, iż Natalia była jedyną zawodniczką wytypowaną do
reprezentowania kraju na tych zawodach, zrobiłyśmy wszystko, aby w możliwy
jak najlepszy sposób wystartować w tej imprezie. W odniesieniu do czołówki
programy Natalii nie były tak trudne technicznie (wymuszone zmiany ze
względu na ból stopy) co wpłynęło na wynik końcowy – 51 miejsce. Założenia
nie zostały zrealizowane. W trakcie trwania Mistrzostw zawodniczka odczuwała
ból jednak na żadnym etapie nie chciała wycofywać się z rywalizacji. Udział w
Mistrzostwach był konieczny, aby nie zabierać szansy walki o kwalifikacje
olimpijską w przyszłym roku dla wybranej reprezentantki kraju podczas
Mistrzostw Europy (warunek konieczny uczestnictwo w Mistrzostwach Świata)
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WNIOSKI/PODSUMOWANIE
Niestety system szkoleniowy w naszej dyscyplinie pozostawia wiele do
życzenia. W kategorii indywidualistek w kraju jest bardzo mała liczba
zawodniczek, która jeszcze trenuje w tej kategorii. Problem leży w szkoleniu
klubowym, prawdopodobnie na wcześniejszych etapach szkolenia popełniane
są błędy, które skutkują brakiem zawodniczek w kadrze Polski na poziomie
mogącym konkurować z najlepszymi.
Zawodniczka Natalia Kozioł jest w tej kategorii 3 lata, między czasie spora
liczba naprawdę dobrze zapowiadających się zawodniczek uległa takim
poważnym kontuzjom, które zupełnie wykluczyły te zawodniczki z dalszych
przygotowań. W związku z tym mogę śmiało stwierdzić, że mamy problem w
szkoleniu krajowym. Należy naprawić błędy w przygotowaniach na etapie
juniora młodszego i juniora, żeby w przyszłości uniknąć takich sytuacji.
Są jeszcze 2 etapy kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020
• Puchary Świata (3 miejsca)
• Mistrzostwa Europy (1 miejsce)
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zawodniczka Natalia Kozioł swoją
karierę sportową zakończy. Nie mniej jednak kolejna zawodniczka wchodząca
do kategorii seniorek jest uczestniczką Mistrzostw Świata Juniorek i w związku
z możliwością codziennej obserwacji tej zawodniczki (reprezentuje na co dzień
klub SGA GDYNIA) sądzę, że warto w nią zainwestować, jeśli nie w przyszłym
roku to dobrze rokuje na kolejne lata.
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REPREZENTACJA POLSKI JUNIOREK W UKŁADACH
ZESPOŁOWYCH W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019
WYKAZ ZAWODNICZEK
IMIĘ I NAZWISKO
1. Julia Wojciechowska
2. Julia Wierzba
3. Magdalena Szewczuk

ROK
URODZENIA
2001
2003
2003

4.Liwia Krzyżanowska
5. Anna Rybałko
6. Oliwia MotykaRadłowska

KLUB

2003

Legion Warszawa
Legion Warszawa
PM Syrena
Warszawa
Legion Warszawa

TRENER
KLUBOWY
Inga Buczyńska
Inga Buczyńska
Adrianna
Szymańska
Inga Buczyńska

2001
2002

Legion Warszawa
UKS 220 Warszawa

Inga Buczyńska
Sława Rożnowska

WYKAZ KADRY TRENERSKIEJ
• Inga Buczyńska – trener główny
WYKAZ ZGRUPOWAŃ/KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH
Zawodniczki w ciągu roku trenowały w Warszawie
W roku 2019 odbyło się tylko jedno zgrupowanie szkoleniowe w COS Giżycko
oraz w Sępólnie Krajeńskim oraz konsultacje w Wieliczce i Giżycku
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KALENDARZ IMPREZ WRAZ Z WYNIKAMI
TERMIN

MIEJSCE

RANGA ZAWODÓW

REZULTAT
WYNIKOWY

15-18.02.2019

Budapeszt -Węgry

Turniej FIG

13-18.03.2019
6-7.04.2019

Ateny-Grecja
Warszawa-Polska

Turniej FIG
Turniej FIG

17-22.04.2019
16-19.05.2019
21-23.06.2019

Baku- Azerbejdżan
Baku- Azerbejdżan
Gdynia -Polska

Turniej FIG
Mistrzostwa Europy
Turniej FIG

17-22.07.2019

Moskwa- Rosja

Mistrzostwa Świata

Wielobój 1 +3,4m
finał
Wielobój 7+3m finał
Wielobój
2+2x2mfinał
Wielobój 14
Wielobój 14
Wielobój 4 +2 i3m
finał
Wielobój 11 + 5m
Finał

OCENA STARTU GŁÓWNEGO W ROKU 2019 :MISTRZOSTWA
EUROPY I ŚWIATA
Po

sumiennym

przepracowaniu

całego

okresu

przygotowawczego,

zawodniczki były fizycznie przygotowane do prawidłowych wykonań obydwu
układów podczas Mistrzostw Europu w Baku. Jednak w odniesieniu do
czołowych zespołów, zabrakło jednak bezbłędnego startu zarówno w układzie
z pięcioma obręczami jak i pięcioma wstążkami. Mimo prawidłowego
wykonania niemal całości choreografii, zawodniczki nie ustrzegły się
pojedynczego, dużego błędu, który miał ogromny wpływ na ocenę końcową.
Zespoły wyżej klasyfikowane wykonały swoje układy w wieloboju bez
znaczących błędów, co pozwoliło im na osiągnięcie lepszych not w trudności
jak i w wykonaniu. Nasz zespół, mimo młodego wieku zawodniczek pokazał
jednak już wtedy, że prezentuje się bardzo dobrze i może walczyć o miejsca w
finałowej ósemce.
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Wyciągnięcie odpowiednich wniosków, znaczne podniesienie wartości
układów i przede wszystkim zwiększenie regularności wykonywanych układów
pozwoliło na osiągnięcie bardzo dobrego wyniku podczas Mistrzostw Świata w
Moskwie. Do tego startu cały zespół był przygotowany zdecydowanie lepiej
zarówno pod względem fizycznym jak i mentalnym. Pozwoliło to na dwa równe
wykonania w wieloboju rywalizacji i kwalifikację do finału z pięcioma wstążkami.
Ścisła czołówka państw rywalizujących w układach zespołowych juniorek
prezentuje niezwykle wysoki poziom, zarówno pod względem trudności
układów jak i czystości ich wykonania. Jednak jak pokazały wyniki, szczególnie
piąte miejsce w finale układu ze wstążkami, nasze zawodniczki z powodzeniem
mogą rywalizować z najsilniejszymi zespołami świata.

REPREZENTACJA POLSKI JUNIOREK -SOLISTKI
W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019
WYKAZ ZAWODNICZEK
IMIĘ I NAZWISKO

ROK URODZENIA

KLUB

Emilia Komarewicz
Laura Osada
Adrianna Budnik
Magdalena Karcz

2006
2004
2005
2005

Sokół Kraków
SGA Gdynia
Jantar Gdynia
Sokół Kraków

Hanna Majewska

2005

Emilia Heichel

2006

SGA Pogoń
Szczecin
SGA Kraków

TRENER
KLUBOWY
Samanta Gawor
Joanna Pęgowska
Agnieszka Walczyk
Katarzyna
Stychalska
Gabriela
Kaczmarek
Katarzyna
Strychalska
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WYKAZ ZGRUPOWAŃ/KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH
10-13.03.2019 GIŻYCKO
Zawodniczki obecne:
• Adrianna Budnik ( UKS Jantar Gdynia)
• Emilia Komarewicz ( PTG Sokół Kraków)
• Magdalena Karcz ( PTG Sokół Kraków)
• Laura Osada ( SGA Gdynia)
• Hanna Majewska (SGA MKS Pogoń Szczecin
Kadra Trenerska:
• Samanta Gawor – trener główny
21– 24.05.2019 WIELICZKA
Zawodniczki obecne:
• Adrianna Budnik ( UKS Jantar Gdynia)
• Emilia Komarewicz ( PTG Sokół Kraków)
• Magdalena Karcz ( PTG Sokół Kraków)
• Laura Osada ( SGA Gdynia
Kadra Trenerska:
• Samanta Gawor – trener główny

07-14.07.2019 GIŻYCKO
Zawodniczki obecne:
• Emilia Komarewicz -PTG Sokół Kraków
• Laura Osada -SGA Gdynia
Kadra Trenerska:
• Samanta Gawor – trener główny
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KALENDARZ IMPREZ MIĘDZYNARODOWYCH WRAZ Z WYNIKAMI
TERMIN

MIEJSCE

RANGA ZAWODÓW

REZULTAT
WYNIKOWY

15 19.02.2019

Budapeszt-Węgry

Turniej FIG

28-31.03.2019

Ryga- Łotwa

Turniej FIG

5-7.04.2019

Warszawa-Polska

Turniej FIG

27-30.05.2019
06-08.05.2019

Holon-Izrael
Brno-Czechy

Turniej FIG
Turniej FIG

21-23.06.2019

Gdynia-Polska

Turniej FIG

17-22.07.2019

Moskwa-Rosja

Mistrzostwa Świata

M.Karcz
20 m wielobój 8m
finał ze skakanką
E.Komarewicz
25m wielobój
A.Budnik 31m
wielobój 8m finał ze
wstążką
Drużynowo:
L.Osada,H.Majewska
10m
A.Budnik,M.Karcz
13m
L.Osada7m finał
maczug
A.Budnik8m finał
wstążka
E.Komarewicz -1m
wielobój +1m finał
wstążka ,2m piłka
,maczugi
M.Karcz 6m wielobój
3m finał wstążka
L.Osada 3m finał
maczugi
Drużynowo 12m
Drużynowo 12m
L.Osada 6m finał
piłka
5m finał maczugi
Drużynowo4m
E.Komarewicz 3m
final skakanka
L.Osada 3m finał
piłka
A.Budnik 4m final
maczugi
E.Heichel 5m finał
wstążka
Drużynowo 14m
E.Komarewicz 16m
w skakance
17m ze wstążką
L.Osada 21m z piłką
i maczugami
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OCENA STARTU GŁÓWNEGO W ROKU 2019 – MISTRZOSTWA
ŚWIATA
Podsumowując cały rok szkolenia zawodniczki systematycznie, poprawnie
oraz z pełnym zaangażowaniem pracowały na konsultacjach i zgrupowaniach,
dzięki którym doskonaliły swoje umiejętności. Początek roku pokazał, że
wyjazdy na zawody zagraniczne są bardzo istotne dla ich rozwoju oraz obycia
się z dużą międzynarodową areną. Biorąc pod uwagę początkowe
przygotowanie

zawodniczek

oraz

miejsca

jakie

zajmowały

podczas

wcześniejszej rywalizacji w prognozie, pozwoliły wyznaczyć realny cel między
9-16 miejscem na Mistrzostwach Świata. Cały proces szkolenia przed
najważniejszą imprezą skupiony był na podwyższeniu wartości układu,
poprawieniu techniki przyboru i ciała oraz artyzmu. Podczas Mistrzostw Świata
zawodniczki wykonały poprawnie swoje kompozycje, co pozwoliło osiągnąć
zamierzony cel - 14 miejsce.
WNIOSKI/PODSUMOWANIE
Podsumowując cały rok szkolenia uważam, iż konieczne jest zwiększenie ilości
treningów, zgrupowań , konsultacji oraz startów zagranicznych. Pozwoli to na
utrudnienie kompozycji i ich precyzyjne wykonanie. Realizacja powyższych
sugestii pozwoli na rywalizację zawodniczek polskich ze światową czołówką.
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Polski Związek Gimnastyczny

Zarząd Sekcji GSM

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SEKCJI
GIMNASTYKI SPORTOWEJ MĘŻCZYZN
POLSKIEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO
ZA ROK 2019

Warszawa, 08.05.2020 r.

Zarząd

Sekcji

Gimnastyki

Sportowej

Mężczyzn

Polskiego

Związku

Gimnastycznego, w okresie sprawozdawczym 2019, pracował w następującym
składzie:
1. Piotr Kulbicki
Wiceprezes PZG ds. gimnastyki sportowej mężczyzn, Prezes Zarządu Sekcji
GSM - kieruje działalnością statutową Sekcji GSM, reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Mariusz Wiliński
Wiceprezes Zarządu Sekcji GSM, Członek Zarządu Głównego PZG; reprezentuje
ją pod nieobecność Prezesa Sekcji. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej GSM kieruje pracami Komisji Sędziowskiej.
3. Zbigniew Pelc
Członek Zarządu Sekcji GSM; Sekretarz Sekcji; Koordynator działalności
szkoleniowej Sekcji GSM, odpowiedzialny za merytoryczne oraz formalne
prowadzenie dokumentacji Sekcji GSM - sprawuje nadzór nad dokumentacją
działalności organizacyjno-szkoleniowej Sekcji.
4. Adam Kierzkowski
Członek Zarządu Sekcji GSM; Komisja Szkoleniowa – nadzoruje funkcjonowanie
Sekcji

w

zakresie

spraw

organizacyjno-szkoleniowych

Kadry

Seniorów;

koordynator programów klasyfikacyjnych GSM.
5. Czesław Słodkowski
Członek Zarządu Sekcji GSM; Komisja Szkoleniowa – nadzoruje funkcjonowanie
Sekcji w zakresie spraw organizacyjno-szkoleniowych Kadry Juniorów.
6. Piotr Sawicki
Członek Zarządu Sekcji GSM; Fizjoterapeuta, Kierownik Ośrodka Szkolenia
Centralnego GSM w Gdańsku - kieruje i nadzoruje funkcjonowanie Ośrodka
Szkolenia GSM w Gdańsku i osób w nim pracujących.
Zarząd Sekcji GSM prowadził działalność w oparciu o statut PZG oraz
w ramach opracowanego „Regulaminu Zarządu Sekcji GSM”. Do kompetencji
Zarządu Sekcji należało przede wszystkim:
Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji GSM za rok 2019
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1) kierowanie przez Zarząd Sekcji Gimnastyki Sportowej Mężczyzn całokształtem
działalności Sekcji (nadzorowanie działalności sportowej i organizacyjnej),
2) posiedzenia Zarządu Sekcji GSM odbywały się w zależności od potrzeb, jednak
nie rzadziej niż 3-4 razy w roku, głównie podczas najważniejszych imprez
sportowych; w czasie spotkań członkowie Zarządu omawiali bieżącą tematykę
szkoleniową oraz realizację kalendarza imprez,
3) decyzje Zarządu Sekcji, a także uchwały podejmowane były na zasadzie
głosowań i konsultacji, również z wykorzystaniem

elektronicznych

form

komunikacji.
Wszelkie niezbędne działania i zadania organizacyjno-szkoleniowe w roku 2019
były realizowane na bieżąco, a wśród nich, do najważniejszych zaliczyć należy:


podział i przydział środków finansowych (Budżet, Okołobudżet, FRKF),



powoływanie Kadr Narodowych Seniorów i Juniorów,



opracowanie rocznych Kalendarzy Imprez dla poszczególnych kategorii
wiekowych,



dopracowanie Regulaminów Imprez Centralnych,



przygotowanie ofert dla Ministerstwa Sportu i Turystyki,



powoływanie składów Reprezentacji na zawody międzynarodowe,



powoływanie składów sędziowskich na zawody krajowe i międzynarodowe,



reorganizacja

składu

Komisji

Sędziowskiej

GSM

i

kierowników

poszczególnych konkurencji,


opracowanie norm kwalifikacyjnych na zawody mistrzowskie,



bieżące monitorowanie realizacji zadań i akcji szkoleniowych,



wprowadzanie

zmian

i

korekt

do

poszczególnych

planów

i programów (Budżet i FRKF).
W okresie sprawozdawczym 2019 odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Sekcji,
w tym jedno 3-dniowe: 2 razy w Gdańsku (18-20.01, 15.03) i w Bydgoszczy (08.11).
Wszystkie

zebrania

były

protokołowane.

Na

zaproszenie

Prezesa

Sekcji

w zebraniach Zarządu, z głosem doradczym, uczestniczyli Trenerzy Kadr
Narodowych – Leszek Blanik (2 razy; nie uczestniczył w ostatnim zebraniu) i Michał
Bogus (obecny 3 razy). Poza tradycyjnymi posiedzeniami Zarządu, w sprawach
bieżących oraz pilnych, decyzje Zarządu zapadały po konsultacjach i głosowaniach
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do najważniejszych spraw, którymi
zajmował się Zarząd, należy wymienić:
Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji GSM za rok 2019
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kontynuowanie ścisłej współpraca Zarządu Sekcji z trenerami: KNJ (Michał
Bogus) i KNS (Leszek Blanik),



organizacja i nadzorowanie szkolenia w OSC w Gdańsku,



podjęcie współpracy z dr Andrzejem Warzochą i objęcie opieką lekarską
(miejscową) zawodników OSC w Gdańsku,



opracowanie planów szkolenia i priorytetów dla zawodników KN,



opracowanie i przedstawianie zmian w Programie Klasyfikacyjnym GSM na
lata 2020-2024 (Michał Bogus),



organizacja IMP w Katowicach,



opracowanie założeń przygotowań i kryteriów kwalifikacji do Mistrzostw
Europy 2019 w Szczecinie,



opracowanie Kalendarza Imprez GSM 2019,



opracowanie składów KN na I i II półrocze 2019 r.,



podsumowanie i analiza wyników zawodników KN za rok 2019,



powołanie Rady Trenerów GSM,



powołanie Komisji Zawodniczej GSM,



ocena startów w imprezach mistrzowskich (Trenerzy KN),



analiza szans i sposobu kwalifikacji do IO Tokio 2020,



organizowanie i programowanie szkoleń trenersko-sędziowskich,



prowadzenie sprawozdawczości.

Powyższe działania pozwoliły na planowe zrealizowanie wszystkich imprez
krajowych i międzynarodowych: Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski,
Puchary Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, EYOF, Mistrzostwa Europy,
1. Mistrzostwa Świata Juniorów, Puchary Świata, Nadzieje Olimpijskie, turnieje
międzynarodowe, zgrupowania i konsultacje szkoleniowe.
Na początku roku kalendarzowego, decyzją Zarządu Sekcji z dnia 19 stycznia,
powołano Radę Trenerską GSM oraz Komisję Zawodniczą GSM. Składy osobowe
Rady Trenerskiej oraz Komisji Zawodniczej przedstawiają się następująco:

Rada Trenerska Sekcji GSM

Komisja Zawodnicza Sekcji GSM

Michał Bogus (AZS AWF Katowice)
– przewodniczący Rady Trenerskiej GSM

Adam Rzepa (CWZS Zawisza KG Bydgoszcz)
– przewodniczący Komisji Zawodniczej GSM

Adama Koperski (MKS Gdańsk) - zastępca

Jacek Pozowski (AZS AWF Kraków) - zastępca

Marcin Kaźmierczak (AZS AWF Kraków) - zastępca

Dawid Węglarz (KS AZS AWFiS Gdańsk) - zastępca

członkowie Rady Trenerskiej
Kamil Hulbój (KS AZS AWFiS Gdańsk)

członkowie Komisji Zawodniczej
Paweł Kaśków (MKS Gdańsk)

Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji GSM za rok 2019
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Dariusz Kruczkowski (UKS Olimpijczyk Gdańsk)

Tytus Mikołajczyk (MKS Kusy Szczecin)

Dariusz Malinowski (CWZS Zawisza KG Bydgoszcz)

Dawid Niżnik (KG Radlin)

Aliaksei Mankevich (MKS Kusy Szczecin)

Patryk Rabstajn (AZS AWF Katowice)

Konrad Ogórek (KS Iskra Zabrze)

Filip Wroński (NTG Nysa)

Paweł Olszewski (KS Legia Warszawa)
Tomasz Rembowski (UKS SP7 Łódź)
Jacek Różański (KS Korona Kraków)
Tadeusz Sobala (KG Radlin)
Andrzej Tomczyk (RKS Cukrownik Chybie)
Henryk Tracz (UKS Gimnazjon Wieliczka)
Mariusz Wroński (NTG Nysa)

Ogromnym przedsięwzięciem i wyzwaniem (logistycznym, finansowym oraz
sportowym) dla Polskiego Związku Gimnastycznego i Sekcji GSM, była organizacja
8. Mistrzostw Europy w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn, które odbyły się
w dniach 10-14.04.2019 roku w Szczecinie (cała impreza trwała od 05.04 do 15.04).
Wspomnę chociaż o rozładowanych 18 tirach ze sprzętem, zarezerwowanych 560
pokojach w 6 szczecińskich hotelach, 300 osobach pracujących przy organizacji
wydarzenia oraz uczestnikach, którzy podczas ćwiczeń zużyli ponad 100 kilogramów
magnezji. Były to trzecie mistrzostwa Europy w gimnastyce, które zostały rozegrane
w Polsce. Do zawodów zgłoszono 275 zawodników (166 mężczyzn i 109 kobiet) z 39
państw. Reprezentacja Polski GSM liczyła 6 zawodników: Łukasz Borkowski (AZS
AWFiS Gdańsk), Paweł Kaśków (MKS Gdańsk), Roman Kulesza (MKS Kusy
Szczecin), Filip Sasnal (AZS AWF Kraków), Dawid Węglarz (AZS AWFiS Gdańsk),
Piotr Wieczorek (AZS AWFiS Gdańsk).
Należy dodać, że wszystkie koszty związane z udziałem Reprezentacji GSM
w kwietniowych ME (organizacja pobytu, dojazdy, zakwaterowanie i wyżywienie)
zostały poniesione ze środków Akademii Leszka Blanika.
Mistrzostwa Europy w Szczecinie mogły się podobać. W ocenie środowiska gsm
i z zasłyszanych opinii impreza okazała się sukcesem. Również środowisko
gimnastyczne z Europy oraz władze Europejskiej Unii Gimnastycznej (od kwietnia
2020 r. EG - European Gymnastics) wysoko oceniły mistrzostwa. Atmosfera podczas
zawodów, widowisko, rywalizacja, wydźwięk sportowy, wizualna strona imprezy
niewątpliwie zasługują na pochwały.
Impreza, która z założenia powinna przynieść korzyści finansowe PZG, niestety
okazała się finansowym niewypałem. Dodatkowo, na poczet organizacji Mistrzostw
Europy, Polski Związek Gimnastyczny zaciągnął znaczne zobowiązania finansowe
(w imieniu oraz na skutek podjętych decyzji przez Panią Prezes Barbarę
Stanisławiszyn). Działalność swoją, w 2020 roku, PZG rozpoczął z zadłużeniem
sięgającym ponad milion złotych.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji GSM za rok 2019
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Kluczowym zadaniem Zarządu Sekcji GSM było zapewnienie optymalnego
procesu szkolenia zawodników w kategorii seniora i juniora (w ramach posiadanych
środków finansowych) oraz przygotowanie ich i udział w najważniejszych imprezach
sezonu.
Seniorzy
W zakresie szkoleniowym w kategorii Seniorów realizacja zadań 2019 r.
odbywała się zgodnie z planem określonym w ofercie i w ramach przyznanego
dofinansowania.
W pierwszym kwartale szkolenie w głównej mierze podporządkowane było
przygotowaniom do głównej imprezy – wspomnianych wcześniej Mistrzostw Europy
w Szczecinie (06-15.04). W tym okresie oprócz ciągłego zgrupowania w Ośrodku
Centralnym, odbyły się dwie konsultacje szkoleniowe w Gdańsku, w których
uczestniczyli zawodnicy planowani do startu w ME. Odbyły się też dwa starty
kontrolne w Gdańsku i w Kijowie. W Mistrzostwach Europy w Szczecinie planowany
był udział pełnej drużyny (6-ciu zawodników). Niestety, w trakcie oficjalnego treningu
na podium groźnie wyglądającemu wypadkowi uległ Dawid Węglarz (podczas próby
skoku). Na szczęście szczegółowe badania w szpitalu nie wykazały poważnych
urazów, jednak doznana kontuzja uniemożliwiła Dawidowi jego dalszy udział
w mistrzostwach. Pod względem sportowym start naszych zawodników nie był
udany, zaprezentowali się oni szczecińskiej publiczności poniżej oczekiwań
a uzyskane wyniki odbiegały od planowanych. Żadnemu z naszych reprezentantów
nie udało się awansować do finałów. Zakładane rezultaty zaplanowane przez
Trenera Kadry zostały zrealizowane tylko częściowo. Niestety zawodnicy podczas
startu popełniali błędy mające duży wpływ na ocenę końcową a tym samym na
miejsca na poszczególnych przyrządach. Zgodnie z opinią Trenera Kadry duży
wpływ na to miała presja roli gospodarza i zbyt mała liczba startów kontrolnych ze
względu na koszty i możliwości finansowe Związku. Potwierdzeniem tego są
odbywające się dwa tygodnie po ME w Szczecinie Indywidualne Mistrzostwa Polski,
w których ci sami zawodnicy prezentowali dużo większą stabilność i pewność
wykonywanych ćwiczeń i układów.
W drugim półroczu kontynuowano szkolenie centralne i przygotowania do
imprezy głównej - Mistrzostw Świata będących kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich
Tokio 2020. Ze względów finansowych szkolenie zostało ograniczone do 3-ch
zawodników (Łukasz Borkowski, Filip Sasnal, Dawid Węglarz), którzy wzięli udział
w dwóch Pucharach Świata na Węgrzech i we Francji. Były to zawody bezpośrednio
przygotowujące do startu w Mistrzostwach Świata. Pomimo, że zawodnicy podczas
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zawodów w Stuttgarcie wykonali poprawnie swoje ćwiczenia i układy na
poszczególnych przyrządach, to żaden z nich nie uzyskał zaplanowanego rezultatu
(78-80 pkt.) w wieloboju. Tym samym żaden z zawodników nie uzyskał wyniku
dającego kwalifikacje do IO Tokio 2020. Niestety, żaden z zawodników gsm w roku
2019 nie uzyskał kwalifikacji do IO. Podjęto decyzję iż należy skorzystać z ostatnich
szans kwalifikacji (ostateczny ranking PŚ, wynik wielobojowy ME 2020) i „do końca”
walczyć o awans do Tokio. Na dzień dzisiejszy jednak wiadomo, że ze względu na
pandemię

marzenia

COVID-19

o

olimpijskim

awansie

musimy

odłożyć

najprawdopodobniej do następnego roku.
Sam udział w MŚ był dofinansowany ze środków okołobudżetowych. Realizacja
zadań ze środków „okołobudżetowych” 2019 r. odbywała się zgodnie z planem
określonym w ofercie i w ramach przyznanego dofinansowania.
Oferta obejmowała trzy akcje szkoleniowe:
1. Puchar Świata
2. Puchar Świata
3. Mistrzostwa Świata

05-09.09.2019
12-16.09.2019
30.09 -14.10.2019

Szombathely / Węgry
Paryż / Francja
Stuttgart / Niemcy

Ze względu na możliwości finansowe nie planowano środków na zabezpieczenie
zawodników w suplementy diety i odżywki oraz zakup sprzętu sportowego.
Przeprowadzone zostały dwa szkolenia dla kadry zawodniczej, trenerskiej
i sędziowskiej w Wieliczce w dn. 17-18.05.2019 r. na temat antydopingu i aktualizacji
przepisów sędziowania. Oba szkolenia, dzięki uprzejmości wykładowców, zostały
przeprowadzone bez dodatkowych kosztów. W Bydgoszczy, przy okazji DMP,
8

listopada

odbyło

się

spotkanie

środowiska

gsm

poświęcone

zmianom

w „Programach Klasyfikacyjnych GSM na lata 2020-2024”.
Starty główne (IO, MŚ, ME):
Liczba zajętych miejsc
I
II
III

Sport

Ranga
imprezy

Termin

Miejsce

GSM

Mistrzostwa
Europy

06-15.04.
2019

Szczecin
POL

5

GSM

Mistrzostwa
Świata

30.09-08.10.
2019

Stuttgart
GER

3

IV-VIII

Dalsze

Doszkalanie kadry trenersko-instruktorskiej:
Nazwa szkolenia

Organizator

Uczestnicy

„Zapobieganie i zwalczanie niedozwolonego
dopingu w sporcie”

POLADA, PZG

37 osób

„Aktualizacja przepisów sędziowania pod kątem
trudności i techniki wykonywanych ćwiczeń”

Zarząd i Komisja
Sędziowska GSM

24 osoby
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Liczba zawodników w okresie sprawozdawczym od 01.01 do 31.12.2019 r.
Sport
GSM

KNS
12

KN Mł.
8

Łącznie
20

Liczba szkoleniowców i osób współpracujących w okresie sprawozdawczym
od 01.01. do 31.12. 2019 r.

Szkoleniowcy i osoby
współpracujące
Trener Główny
Trener Asystent
Lekarz
Terapeuta

Liczba szkoleniowców
i osób współpracujących
Leszek Blanik
Piotr Mikołajek
Dr Andrzej Warzocha
Marcin Kotarski
Piotr Sawicki

Juniorzy
W kategorii Juniorów realizacja zadań w 2019 również odbywała się zgodnie
z planem w ramach przyznanego dofinansowania.
Szkolenie w pierwszym kwartale w głównej mierze było podporządkowane nauce
nowych elementów i podnoszeniu trudności układów ponieważ główna impreza:
1. Mistrzostwa Świata Juniorów

zaplanowane były pod koniec czerwca.

W zawodach tych zgodnie z Regulaminem Międzynarodowej Federacji FIG możliwy
był udział jednego zawodnika. W związku z tym, zgodnie z planem Trenera Kadry
Juniorów, proces bezpośredniego szkolenia zawodników odbywał się w Klubach i był
wsparty 3-ma konsultacjami i zgrupowaniem dochodzeniowym Kacpra Garnczarka.
Zawodnik ten, jako najlepiej zapowiadający się Junior, nie był objęty szkoleniem
SMS tylko uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 zł miesięcznie (na obiady
pomiędzy treningami). Ponadto zawodnicy wzięli udział w czterech startach
kontrolnych.

Podkreślić

należy,

że

poziom

Reprezentacji

Juniorów

dostrzeżony przez Węgierską Federację Gimnastyczną (wyżej notowaną),

został
która

zaprosiła nas na dwumecz w Tata. Na podstawie ww. akcji (konsultacje, zawody) do
startu w MŚ Juniorów w Gyor wytypowany został Kacper Garnczarek. Zawodnik
w przygotowaniach do Mistrzostw Świata, w pełni zrealizował zaplanowany
program szkolenia. Przed startem prezentował bardzo wysoką formę i poziom
przygotowania. Podobnie podczas treningów bezpośrednio przed startem. Niestety
sam start nie był udany. Zawodnik popełnił wiele błędów, co skutkowało niskimi
ocenami końcowymi. Najwyraźniej kluczową rolę odegrała w tym przypadku psychika
zawodnika. Dobre przygotowanie i wysoka forma zostały najprawdopodobniej
zdominowane przez stres i brak pewności siebie. Powodem możne być między
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innymi brak startów na dużych obiektach, na podium, na prestiżowych turniejach
międzynarodowych.
W drugim półroczu 2019 r. szkolenie, w głównej mierze, podporządkowane
było przygotowaniom do EYOF (Baku 20-27.07.2019), w którym wzięło udział dwóch
zawodników: Kacper Garnczarek i Jan Wysocki. Niestety na dzień przed wyjazdem
kontuzji doznał trzeci zawodnik Filip Front. Pomimo tego nasza drużyna, startując
w osłabieniu, zajęła dobre 13-te miejsce. Ponadto Kacper Garnczarek wywalczył
miejsce w finale wieloboju oraz ćwiczeń na drążku. Drugim bardzo ważnym startem
były Nadzieje Olimpijskie (Liberec 26.11-01.12), gdzie Kacper pokazał swoje
możliwości i wywalczył 2 srebrne medale (w finale ćwiczeń na poręczach i drążku).
W okresie sprawozdawczym rozegrano Drużynowe Mistrzostwa Polski / III edycję
Pucharu

Polski.

Ponadto

zawodnicy

uczestniczyli

w

trzech

konsultacjach

szkoleniowych (Gdańsk, Katowice, Bydgoszcz), które miały na celu wyłonienie
i przygotowanie reprezentacji juniorów do ww. imprez.
Zgrupowania / konsultacje organizowane poza stałym miejscem szkolenia:
w okresie sprawozdawczym od 01.01 do 30.06.2019:
Sport

Zgrupowanie /
konsultacja

Liczba dni

Liczba szkolonych

krajowe

140

13

zagraniczne

0

GSM
w okresie sprawozdawczym od 01.07 do 31.12.2019:
Zgrupowanie /
konsultacja
krajowe

Sport
GSM

zagraniczne

Liczba dni

Liczba szkolonych

72

10

0

Starty główne:
Sport

Ranga imprezy

Termin

GSM

MŚ Juniorów

23-30. 06

GSM

EYOF

20-27.07

Miejsce
Gyor
HUN
Baku
AZE

Liczba zajętych miejsc
I
II
III

IV-VIII

Dalsze

-

-

-

-

1

-

-

-

1

2

Liczba zawodników w okresie sprawozdawczym od 01.01.2019 do 31.12.2019
Sport
GSM

w kadrach pzs
KNJ
Inne
13
10

Łącznie
23

9 października 2019 roku, w e-mailu skierowanym do członków Zarządu GSM,
Trener KNS Leszek Blanik oddał się do dyspozycji Zarządu Sekcji GSM: „informuję,
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że z dniem 31 grudnia 2019 roku wobec braku na obecny moment kwalifikacji
olimpijskiej oddaje się do dyspozycji Zarządu Sekcji GSM w celu rozpatrzenia mojej
dalszej przyszłości na zajmowanym stanowisku”. W dalszej części wiadomości
Leszek wyraził chęć kontynuowania pracy na stanowisku Trenera Głównego do dnia
zakończenia kwalifikacji, jakimi będą (miały być) Mistrzostwa Europy w Baku w roku
2020. Sprawa współpracy Leszka Blanika z Polskim Związkiem Gimnastycznym
ostatecznie zakończyła się nie przedłużeniem umowy na kolejny rok na mocy
Uchwały nr 92 Zarządu Głównego PZG z dnia 03 grudnia 2019 roku (dot. umowy
Trenera Głównego zawodników Kadry Narodowej Seniorów).
Z końcem 2019 roku, ze stanowiska Trenera Kadry Juniorów, zrezygnował
Michał Bogus.
Jako Prezes Zarządu Sekcji GSM dziękuję Leszkowi I Michałowi za trud,
poświęcenie i włożoną pracę w rozwój sportowy zawodników KN GSM.
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 08 listopada 2019 r w Bydgoszczy oraz po
spotkaniu środowiskowym podjęto decyzję o wprowadzeniu „w życie” nowych
programów klasyfikacyjnych gsm, które mają obowiązywać od 2020 roku.
Podczas cyklicznych posiedzeń oraz zawodów członkowie Zarządu spotykali się
na roboczych zebraniach, gdzie na bieżąco analizowano tematy z aktualną oceną
sportową i realizacją kalendarza sportowego. Jest jeszcze wiele spraw do
wypracowania, które stoją przed naszą dyscypliną i Zarządem Sekcji. Należą do
nich, między innymi:


objęcie większą opieką organizacyjną kategorii juniora młodszego,



organizacja cyklicznych szkoleń i doszkalania trenerów i sędziów,



uruchomienie programu szkolenia młodych i perspektywicznych zawodników (np.
członków kadr wojewódzkich) jako bezpośredniego zaplecza i stymulatora Kadr
Narodowych (program szkolenia oparty na systemie konsultacji, startów
kontrolnych, 7-14 dniowych zgrupowaniach z udziałem trenerów klubowych),



wyłonienie grupy zawodników o dużym potencjale sportowym, podejmujących
przygotowania do najważniejszych imprez w sezonie 2020-2021,



opracowanie

okresowych

zawodników szkolnych

analiz

szkoleniowych

w centrach

sportowych

oraz
PZG

oceny

sportowej

(weryfikacja

stanu

wyszkolenia, ocena efektywności szkolenia, weryfikacja osiąganych wyników
sportowych), w miarę potrzeb dokonywanie selekcji i naboru (na bieżąco),


zwiększenie

wpływu

na

szkolenie

prowadzone

w

SMS-ach

i

Kadrach

Wojewódzkich,
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indywidualizacja szkolenia i monitorowanie utalentowanych zawodników, głownie
w kategoriach juniora młodszego i juniora



podjęcie starań zwiększających udział środków prywatnych w działalności
organizacyjno - szkoleniowej PZG.

Postulaty Trenerów Leszka Blanika i Michała Bogusa:


w przygotowaniach do imprezy głównej sezonu zabezpieczyć udział zawodników
KN w co najmniej 3-4 zawodach poprzedzających,



zapewnić ilości startów na arenie międzynarodowej do 4 zawodów Pucharu
Świata oraz 4 turniejów międzynarodowych (w roku kalendarzowym),



ukierunkować

szkolenia

na

zawodników

najbardziej

perspektywicznych

w kontekście walki o kwalifikacje olimpijskie Tokio 2020,


zadbać o prawidłowe szkolenie zawodników i trenerów (umożliwiając prawidłowy
proces treningu sportowego i właściwą organizację szkolenia),



zapewnić szkolenia dla trenerów współpracujących z zawodnikami objętymi
priorytetami (szczególnie w zakresie akrobatyki i konia z łękami),



zapewnić trenerom i zawodnikom w kat. junior / junior młodszy udział
w szkoleniach EG (m.in. zgrupowania szkoleniowe w Tirrenii); rotacyjny udział
trenerów klubowych i zawodników,



w szkoleniu sportowym większą uwagę skierować na motorykę zawodników oraz
na przygotowanie techniczne,



w szkoleniu sportowym juniorów większą uwagę skierować na wyszkolenie
techniczne i siłowe zawodników,



opracować system pozwalający na lepszą kontrolę pracy zawodników poza
konsultacjami (tj. w pracy w klubie),



utworzyć Centralny Ośrodek Szkolenia dla zawodników od 16 roku życia,



utrzymać szkolenie centralne dla zawodników objętych priorytetami,



zapewnić 4 konsultacje szkoleniowe w roku dla zawodników nie będących
objętych priorytetami,



zapewnić prawidłową opiekę lekarską zawodnikom KN,



zapewnić kompleksowe ubezpieczenie zawodnikom KN (z uwzględnieniem
pokrycia ewentualnych kosztów zabiegów i operacji),



zabezpieczyć zawodników KN w odżywki i suplementy diety,



zapewnić współpracę z fizjoterapeutą, psychologiem, dietetykiem.
Na realizację powyższych zagadnień oprócz chęci, determinacji, współpracy

środowiska gimnastycznego, właściwej organizacji i kontroli, szerokiego spojrzenia
Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji GSM za rok 2019

Strona 11

na

całą

gimnastykę

sportową

mężczyzn

potrzeba

również

zabezpieczenia

finansowego, którego niestety Związkowi i poszczególnym sekcjom od paru lat
brakuje.
Na zakończenie pragnę złożyć podziękowania członkom Zarządu Sekcji GSM, Trenerom
Kadr Narodowych - za zaangażowanie i wkład pracy, pracownikom biura PZG oraz
wszystkim których działalność i życzliwość pomagały w pracach Zarządu Sekcji GSM w roku
2019.

Za Zarząd
Wiceprezes PZG
ds. gimnastyki sportowej mężczyzn

Piotr Kulbicki
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