KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU PZG. (nr 3)
W dniu 21 grudnia br. Zarząd odbył swoje trzecie posiedzenie, tym razem w trybie online.
Zarząd przyjął następujące rozstrzygnięcia:
1. Zarząd rozpatrzył oferty dotyczące organizacji mistrzostw Polski w poszczególnych
sportach gimnastycznych i przyjął następujące ustalenia:
- mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn odbędą się w
Krakowie w dniach 10-12 czerwca 2022 roku
- mistrzostwa Polski w akrobatyce sportowej odbędą się w Chorzowie w dniach
13-15 maja 2022 roku.
- mistrzostwa Polski w gimnastyce artystycznej w kategorii seniorek, indywidualne
i drużynowe odbędą się w Poznaniu w dniach 11-13 listopada 2022 roku.
- termin i miejsce mistrzostw Polski w trampolinie i skokach na ścieżce ustali
Sekcja Trampoliny i przedstawi do akceptacji Zarządu.
- termin i miejsce mistrzostw Polski w gimnastyce artystycznej w kategorii juniorek
ustali Sekcja Gimnastyki Artystycznej i przedstawi do akceptacji Zarządu.
2. Prezes Leszek Blanik przedstawił informację ze spotkania z Ministrem Sportu
Kamilem Bortniczukiem. W spotkaniu wzięła także udział Vice Prezes Adriana
Szymańska. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania Związku po wyborze nowych
władz i sytuacji w jakiej Związek się znajduje. Omówiono główne problemy do
rozwiązania w obecnej kadencji. Minister wyraził swoją przychylność i wsparcie
w tym zakresie, jednocześnie podkreślając określone możliwości finansowania
Związku.
3. Prezes Leszek Blanik przedstawił informację ze spotkania z Dyrektorem Centralnego
Ośrodka Sportu Andrzejem Kalinowskim. Omówione zostały możliwości współpracy
Związku z COS w zakresie wykorzystania obiektów sportowych Ośrodka dla celów
szkoleniowych, w tym funkcjonowania ośrodka szkoleniowego w gimnastyce
artystycznej na warszawskim Torwarze oraz dla celów organizacyjnych, w tym
organizacji mistrzostw Polski w poszczególnych sportach gimnastycznych, w
przyszłych latach. Szczegóły współpracy będą ustalane w trybie roboczym.
4. W odniesieniu do konkursów na trenerów Kadr Narodowych, Zarząd przyjął
ustalenie, że Komisje Konkursowe odbędą swoje posiedzenia w dniach 28-29
grudnia 2021 roku. Posiedzenia Komisji Konkursowych dot. trenerów asystentów-koordynatorów odbędą się w dniu 3 stycznia 2022 r. Komisje przedstawią swoje
decyzje do akceptacji Zarządu. Konkursy odbędą się w formie online.
5. Zarząd omówił kwestię dotacji z Ministerstwa Sportu na dyscypliny olimpijskie.
Podział środków na poszczególne dyscypliny zostanie dokonany na najbliższym
posiedzeniu Zarządu w dniu 27 grudnia br.
Zarząd omówił tryb pilnego opracowania i złożenia wniosku w konkursie MSiT na
środki finansowe na dyscypliny nieolimpijskie.

6. Zarząd przyjął rekomendację Zespołu ds. Covid w zakresie szczepień Covid 19.
Projekt uchwały, po uzyskaniu opinii prawnej będzie podlegał akceptacji Zarządu
i zostanie wdrożony w najbliższych dniach.
7. W dniu 22 grudnia Prezes i część członków Zarządu odbędzie spotkanie, w trybie
online z przedstawicielami Sportu dla Wszystkich. W spotkaniu weźmie udział 16
klubów prowadzących działalność w zakresie Gimnastyki dla Wszystkich.
8. Zarząd zaplanował spotkania ze środowiskami poszczególnych dyscyplin
gimnastycznych. Wstępnie przyjęto ustalenie, że spotkania środowiskowe odbędą
się w drugiej połowie stycznia.
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