KOMUNIKAT
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU PZG
03.03.2022.
W dniu 3 marca, Zarząd PZG odbył swoje drugie w tym roku posiedzenie.
Zarząd obradował w trybie online. Zarząd omówił i podjął decyzje w
następujących sprawach:
1. Prezes Leszek Blanik przedstawił nowych pracowników Biura Zarządu.
Funkcję Sekretarza Generalnego Związku będzie sprawował Piotr Dec
wybrany w wyniku konkursu. Zarząd zatwierdził ten wybór
jednomyślnie.
Pani Agnieszka Śliwińska będzie zajmowała się między innymi
dokumentacją Związku, wnioskami konkursowymi, współpracą z
resortem sportu.
Pani Agnieszka Jowik – księgowość
Pani Khrystyna Hnitetska będzie zajmowała się obsługą wyjazdów
reprezentacji , licencjami zawodniczymi i innymi pracami zleconymi.
2. W związku z agresją Rosji na Ukrainie, Zarząd przyjął „Oświadczenie”
w którym zażądał zawieszenia gimnastycznych federacji Rosji i Białorusi
bez odwołania.
Ponadto Zarząd stwierdził, że FIG i EG powinny przyjąć ustalenie , że
w przyszłości zawodnicy każdego politycznego i wojennego agresora
muszą być automatycznie wykluczani ze wszystkich zawodów o
statusie FIG i EG.
W związku odbywającymi się w Baku, Światowymi Zawodami Grup
Wiekowych i nadchodzącymi Mistrzostwami Świata w akrobatyce
sportowej, które odbędą się także w Baku, Zarząd uznał za konieczne
wycofanie ekipy Rosji z tych zawodów.
3. Zarząd otrzymał informację, że pełna dokumentacja w zakresie umów
z Ministerstwem Sportu i Turystyki w obszarze budżetu i Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej została opracowana i złożona w
ministerstwie.
4. Zarząd omówił sytuację dotyczącą organizacji zawodów w sportach
gimnastycznych, w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Preliminarze zawodów w gimnastyce sportowej planowanych w
Gdańsku i zawodów w skokach na trampolinie planowanych w
Warszawie zostały przez organizatora OOM czyli Podlaską Federację
Sportu zredukowane o 30-40 procent. W związku z tym powstała
uzasadniona obawa braku środków na prawidłowe zorganizowanie

zawodów. W tej sytuacji odbędzie się, w tej sprawie, pilna konsultacja
w Ministerstwie Sportu.
5. Wiceprezesi Związku przedłożyli informację o przygotowaniach do
mistrzostw Polski w poszczególnych sportach gimnastycznych. W toku
są przygotowania do mistrzostw w gimnastyce sportowej kobiet i
mężczyzn w Krakowie (czerwiec) oraz do mistrzostw w akrobatyce
sportowej w Chorzowie ( maj). Przygotowania do mistrzostw w
gimnastyce artystycznej są w fazie wstępnej (listopad). Dla mistrzostw
w trampolinie zostanie, w najbliższym czasie, ustalony organizator i
gospodarz zawodów.
Koordynację prac związanych z przygotowaniem zawodów o
mistrzostwo Polski, w poszczególnych dyscyplinach gimnastycznych,
będzie prowadził wiceprezes Związku Jan Wieteska.
6. Prezes Leszek Blanik i wiceprezes Małgorzata Solarz -Kulbicka
przedstawili informację ze spotkań odbytych w Krakowie z Prezydentem
Krakowa Jackiem Majchrowskim i Marszałkiem województwa
Witoldem Kozłowskim. Na spotkaniach omówiono sprawę organizacji
mistrzostw Polski w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn, a także
kwestię dot. przyszłorocznych Igrzysk Europejskich i uwzględnienia w
programie tych zawodów, sportów gimnastycznych.
Komunikat z krakowskich spotkań jest zamieszczony na stronie
Związku.
7. Zarząd zapoznał się z projektami nowego logo PZG. Po wniesieniu uwag
i poprawek projekty zostaną zaprezentowane do publicznego oglądu.
Przy wyborze nowego logo Zarząd weźmie pod uwagę wyniki sondażu
z udziałem wszystkich członków Związku. Ponadto Zarząd ogłosi
konkurs na hasło promujące sporty gimnastyczne.
8. Wiceprezesi przedstawili plany startowe zawodników w pierwszym
półroczu. Zasygnalizowane zostały problemy dotyczące dostępności hal,
które są przeznaczane do kwaterowania przyjeżdzających, do Polski,
Ukraińców. Omówiony został tryb powoływania reprezentantów Polski
na imprezy mistrzowskie, planowane na pierwsze półrocze tego roku.
9. Prezes Leszek Blanik przedstawił informację o celach i sposobie
działania Społecznej Rady Sportu powołanej przy Ministrze Sportu,
której jest członkiem. Rada będzie miejscem do omawiania
różnorodnych projektów i propozycji dla ministerstwa.
03 marca 2022 roku.
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