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SPIS TREŚCI. 
 

 

1. Projekt Porządku Obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. 

 

2. Projekt Regulaminu Obrad i Wyborów Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. 

 

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 

za okres od 08 czerwca 2019  do 27 maja 2020 roku. 

a) część organizacyjna sprawozdania, 

b) część sportowa sprawozdania, 

c) sprawozdanie finansowe  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie opracował:  

Janusz Tatera, sekretarz generalny PZSSan  

przy współpracy trenerów Kadr Narodowych na torach lodowych i naturalnych:  Marka 

Skowrońskiego, Andrzeja Śmierzchalskiego, Małgorzaty Jędrzejko i Tomasza Koćmierowskiego.   
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CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA SPRAWOZDANIA  
NA WALNE ZGROMADZENIE  

SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE DELEGATÓW 
POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW SANECZKOWYCH 

 

 

I. Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. 
 

Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych pracował w składzie:  

1. Michał JASNOSZ    – Prezes PZSSan (zm. 29.09.2019 r.)  

2. Jan BŁOŃSKI     – Wiceprezes, p.o. Prezesa PZSSan (od  26.10.2019 r.) 

3. Zofia POCZTAREK    - Skarbnik 

4. Zbigniew CZOCH             – Członek Zarządu  

5. Krzysztof ORSZULIK        – Członek Zarządu  

6. Henryk POCHŁÓD     – Członek Zarządu 

 

Skład Komisji Rewizyjnej PZSSan po wyborach: 

1. Kamil MALICKI                   – Przewodniczący 

2. Robert GRUDZIŃSKI          -   Członek Komisji 

3. Sylwester PONIATOWSKI  – Członek Komisji 

 

W okresie sprawozdawczym 08.06.2019 –09.05.2020 odbyło się 5 posiedzeń Zarządu: 
 
1. 26.10.2019 r. – Warszawa 

2. 25.01.2020 r. – Murzasichle 

3. 27.02.2020 r. – Warszawa 

4. 09.05.2020 r. – Warszawa 

5. 30.05.2020 r. – Warszawa 

W trybie elektronicznym – obiegiem  

1. 19.09.2019 r. 

2. 03.01.2020 r.  

3. 06.04.2020 r. 

4. 27.05.2020 r 
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W trakcie posiedzeń Zarządu PZSSan od dnia 08 czerwca 2019 r. do 27 maja 2020 roku podjęto 
wiele uchwał i decyzji wynikających z programu działania PZSSan, uchwały Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Sportów 

Saneczkowych z 2018 roku oraz przyjętej Strategii rozwoju sportów saneczkowych do 2022 roku 

 

Najważniejsze z nich to: 

− przyjęcie projektu znowelizowanego Statutu PZSSan 

− przyjęcie projektu znowelizowanej Strategii rozwoju sportów saneczkowych do 2022 roku 

− zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz oceny przeprowadzonego audytu 

− opracowywanie wniosków w spr. pozyskiwania środków finansowych z MSiT na akcje szkoleniowe 
i udział w rywalizacji międzynarodowej dla kadr narodowych seniorów, juniorów i juniorów 
młodszych na torach lodowych  i naturalnych oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu   
 

− przyjęcie projektu informacji na potrzeby MSiT dot. kosztów utrzymania lodowych torów 
bobslejowo-saneczkowo-skeletonowych sztucznie mrożonych 
 

− przyjęcie Raportu Instytutu Sportu Raport z wykonanych z prac inżynieryjno-technicznych 
ukierunkowanych na selekcję punktów krytycznych do optymalizacji miski saneczkowej oraz 
opracowania modelu geometrii numerycznej zawodnika w pozycji zjazdowej, w celu wykonania 
charakterystyki bezwymiarowych współczynników oporu saneczek sportowych  

 

− wprowadzenie nowego logotypu PZSSan 

− opracowanie i uruchomienie nowej strony internetowej : www.pzssan.pl 

− aktywność PZSSan w „ social mediach”. Start na Facebooku. 

− promowanie i poparcie dla koncepcji budowy toru lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy 
Zdrój, saneczkowych torów z tworzywa sztucznego w Karpaczu i Nowym Sączu, modernizacji 
torów naturalnych w Karpaczu, Szczyrku-Biłej, Mikuszowicach Śląskich, Gołdapi oraz budowy 
nowego toru w Szelment k. Suwałk i na Kurzej Górze k/ Kurzętnika. 

 

− zatwierdzanie składów Kadr Narodowych Juniorów, Juniorów młodszych i Seniorów na torach 
lodowych i naturalnych oraz kadry trenerskiej 

 

− rozpoczęcie procesu pozyskiwania sponsorów i partnerów PZSSan. Działalność marketingowa. 

− podejmowanie decyzji w sprawie startów polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata, Europy, 
Pucharach Świata oraz innych zawodach zagranicznych i krajowych, 

 

− podejmowanie uchwał w sprawie organizacji Mistrzostw Polski seniorów, młodzieżowców i 
juniorów na torach lodowych i naturalnych i OOM w 2019 roku  

 

http://www.pzssan.pl/
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− dokonywanie oceny przebiegu sezonu startowego 2018/2019  (MŚ, ME i PŚ, MP, MMP, OOM) na 
torach lodowych i naturalnych, 

 

Szczegółowe uchwały i decyzje Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych 
od ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZSSan w dniu 

08 czerwca 2019 roku do dnia 27 maja 2020 r. 
 

14.07.2018 r. – Warszawa (dla przypomnienia) 

➢ Na podstawie par. 19 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych przyjęto 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym uchwałę nr 1/7/2018 o ukonstytuowaniu się Zarządu 

PZSSan w kadencji 2018- 2022 w następujący sposób: 

1. Jasnosz Michał   – prezes (wybrany w oddzielnym głosowaniu) 
2. Błoński Jan   -  wiceprezes 
3. Czoch Zbigniew  -  członek 
4. Kozłowska Bogusława -  członek 
5. Orszulik Krzysztof  -  członek 
6. Pocztarek   Zofia  -  skarbnik 
7. Pochłód Henryk  -  członek 

 
Na podstawie par. 24 pkt. 4, ust. a Statutu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych prezes, 

wiceprezes i skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z 

udziałem sekretarza generalnego. 

 
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU PZSSan  

(Uchwała nr 1/07/2018 Zarządu z dnia 14 lipca 2018 roku) 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja 
Przydzielone 

zadania/odpowiedzialność 

1. Michał JASNOSZ Prezes 

Reprezentacja, koordynacja, nadzór, 

współpraca z administracją centralną 

i wojewódzką, reprezentacja w PKOL 

2. Jan BŁOŃSKI 

Wiceprezes 

p.o. Prezesa 

PZSSan 

Zastępowanie Prezesa, inwestycje, w 

tym: budowa toru lodowego 

sztucznie mrożonego, torów z 

tworzywa sztucznego i naturalnych.  

Od dnia 26.10.2019 r. dodatkowo 

zadania prezesa PZSSan  

3. Zofia POCZTAREK Skarbnik 

Opracowywanie Regulaminów MP 

na torach lodowych, opracowanie 

systemu „wyławiania talentów 

saneczkowych -skauting”, 

współpraca z klubami 
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saneczkowymi, sport dzieci i 

młodzieży 

4. Zbigniew CZOCH Członek 
Marketing sportowy, poszukiwanie 

sponsorów i partnerów PZSSan 

6. Krzysztof ORSZULIK Członek 

Rozwój saneczkarstwa na torach 

naturalnych, organizacja imprez 

krajowych i międzynarodowych 

7. Henryk POCHŁÓD Członek 

Współpraca z przedstawicielami 

administracji samorządowej, Radą  

Trenerów i Komisją Dyscyplinarną 

    

26.10.2018 r. -  Warszawa 

Zarząd PZSSan: 

 
➢ Wiceprezes Jan Błoński rozpoczął obrady od przypomnienia drogi życiowej zmarłego w dniu 

29.09.br prezesa PZSSan Michała Jasnosza oraz przebiegu uroczystości pogrzebowej. 
Członkowie Zarządu uczcili pamięć zmarłego chwilą ciszy. „…Na kameralnym cmentarzu 
parafialnym w Tyliczu zmarłego Michała Jasnosza pożegnało bardzo liczne grono przyjaciół, 
działaczy i zawodników Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, Polskiego Związku Hokeja 
na Lodzie, przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członków kierownictwa 
Światowej Federacji Saneczkowej, przedstawicieli świata polityki, działaczy samorządowych, 
przedsiębiorców Ziemi Sądeckiej, sąsiadów i znajomych. Żegnano go z wielkim żalem po pełnej 
pasji wędrówce przedsiębiorczym, politycznym, samorządowym i sportowym szlakiem, 
niezmordowanego społecznika, wzór zaangażowania w popularyzacji sportów zimowych, 
człowieka wielkiej dobroci i pasji działania, który nie odmawiał pomocy ludziom 
potrzebującym. Michał Jasnosz w naszej pamięci pozostanie jako dobry człowiek kochającym 
rodzinę i troskliwy dziadek, przedsiębiorczy, pomocny, inicjatywny, który od wielu lat czynił 
starania o wznowienie budowy na Górze Parkowej w Krynicy-Zdrój toru bobslejowo-
saneczkowo-skeletonowego sztucznie mrożonego, aby przywrócić to piękne miasto na 
światowe salony sportów zimowych. Spoczywaj w pokoju” 

 
➢ W związku ze śmiercią prezesa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych Michała Jasnosza 

Zarząd PZSSan , zgodnie z par. 24 ustęp 5 zatwierdzonego przez Ministra Sportu i Turystyki w 

dniu 9 sierpnia 2018 roku  Statutu PZSSan, na posiedzeniu w dniu 26 października 2019 r. 

powierzył pełnienie funkcji Prezesa PZSSan  do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów 

PZSSan wiceprezesowi Janowi Błońskiemu. Uchwała nr 1/10/2019 w zał. została przyjęta 

jednogłośnie) 

➢ Główna Księgowa związku p. Monika Wielgus przedłożyła informację o stanie finansów 

PZSSan na dzień 30 września 2019 r. Informacja została przyjęta bez uwag. 

➢ Zarząd zatwierdził Politykę Rachunkowości od 01.01.2019 r. 

 



7 
 

➢ Zarząd ustalił, iż od roku sprawozdawczego 2019 sprawozdanie finansowe za okres od 

01.01.2019 do 31.12.2019 r. będzie sporządzone wg. wzoru przewidzianego w zał. nr 1 do 

Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami. 

➢ Przyjął informacje Sekretarza Generalnego o pozyskaniu z MSiT dodatkowych środków na 

udział w rywalizacji międzynarodowej w IV kwartale b.r. oraz badań naukowych nad 

optymalizacją miski saneczkowej i ułożenia zawodnika na sankach (II etap) oraz strojów 

startowych (PZSSan jako jedyny pzs uzyskał dofinansowanie dwóch badań naukowych). 

Zarząd na wniosek wiceprezesa J. Błońskiego wyraził SG uznanie i podziękowanie za 

zakończone sukcesem starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych. 

➢ Przyjął uchwałę o powołaniu Rady Patronackiej i upoważnił pomysłodawcę do organizacji 

Rady, której regulamin, założenia programowe i skład zostanie zatwierdzony na następnym 

posiedzeniu Zarządu (uchwała w zał.).  

Uchwała nr 2: Realizując wniosek Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 

Delegatów PZSSan  z dnia 08 czerwca 2019 roku w związku z koniecznością 

zintensyfikowania działań związanych z rozwojem sportów saneczkowych w Polsce, budowy 

torów saneczkowych, promocji związku i rozszerzeniem działań mających na celu 

pozyskiwanie sponsorów i partnerów PZSSan  Zarząd PZSSan , zgodnie z par. 27 ustęp 3 

zatwierdzonego przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 9 sierpnia 2018 roku  Statutu 

PZSSan, na posiedzeniu w dniu 26 października 2019 r. podjął decyzję o  utworzeniu Rady 

Patronackiej PZSSan. Zarząd upoważnia pomysłodawcę pana Zdzisława Ingielewicza, 

działacza polskiego ruchu olimpijskiego, do organizacji Rady. 

➢ Jan Błoński poinformował Zarząd o spotkaniu delegacji FIL z burmistrzem Krynicy-Zdrój.  

W dniu 4 października br burmistrz Krynicy-Zdrój Piotr Ryba w towarzystwie dyr. Wydziału 

Inwestycji UM Jacka Oleksy spotkał się z delegacją Światowej Federacji Saneczkowej 

sekretarzem generalnym Einarsem Fogelisem i dyrektorem generalnym Christopherem 

Schweigerem. Towarzyszyli im członkowie kierownictwa Polskiego Związku Sportów 

Saneczkowych: wiceprezes Jan Błoński, sekretarz generalny Janusz Tatera i członek Zarządu 

Zbigniew Czoch. Tematem wiodącym spotkania była problematyka wznowienia starań o 

zatrzymaną w 2009 roku budowę toru bobslejowo-saneczkowo-skeletenowego sztucznie 

mrożonego na Górze Parkowej w Krynicy-Zdrój. 

➢ Przyjął informację SG o funkcjonowaniu Punktu Informacyjnego UMiG Krynica-Zdrój, PZSSan 

i PZBiS podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. 

W dniach 3 - 5 września 2019 roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Urząd Gminy i 

miasta Krynica wspólnie z Polski Związkiem Sportów Saneczkowych i Polskim Związkiem 

Bobslei i Skeletonu zaprezentowali koncepcję powrotu do przerwanej w 2009 roku budowy 

Toru Lodowego sztucznie mrożonego na Górze Parkowej. Ekspozycja trzech olimpijskich 

dyscyplin sportu na torach lodowych wraz z projektem toru lodowego spotkała się z dużym 

zainteresowaniem uczestników Forum. 

➢ Przyjął informację pana Zbigniewa Kumidora o przebiegu IV Memoriału im. Mariusza 

Warzyboka. Zasugerowano aby w przyszłości wpisywać tę cenną saneczkarską inicjatywę do 

programu Dnia Sportu pod patronatem MSiT, korzystając m.in.  z dostępnych narzędzi 

promocyjnych. Zarząd wyraził uznanie za inicjatywę i poziom organizacyjny p. Monice Pawlak-

Warzybok. 
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➢  Przyjął informację SG o zakończeniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06.09.2019 r. postępowania związanego 

z aktualizacją wpisu-zmiany danych w KRS o numerze 0000010280.  

➢ Przyjął informację Sekretarza Generalnego i Wiceprezesa PZSSan o aktualnym stanie kadr 

narodowych seniorów, juniorów i juniorów na torach lodowych i przebiegu akcji 

szkoleniowych do sezonu startowego 2019/2020, które są realizowane zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. Wyrażono zaniepokojenie zbyt skromną osobowo kadrą seniorów i 

juniorów, które utrudniają kompletowanie sztafet na wszystkie zawody i zmniejszają szanse 

na zdobycie punktowanych miejsc na zawodach mistrzowskich gwarantujących otrzymanie 

stypendiów sportowych. Zarząd postanowił przedyskutowanie zauważonego problemu z 

trenerami kadr narodowych. 

➢ Zatwierdzono propozycję organizacji Mistrzostw Polski na torze lodowym w Siguldzie (Łotwa), 

w terminie13-15 marca 2020 roku. 

➢ Przyjął informację Pani Małgorzaty Jędrzejko-trenera kadry narodowej na torach naturalnych 

o stanie przygotowań do sezonu startowego 2019/2020. Zarząd zatwierdził zmiany 

personalne w kadrze narodowej saneczkarzy na torach naturalnych oraz przyjął do 

wiadomości terminy i miejsca treningów i zawodów. Zatwierdzono propozycję organizacji 

Mistrzostw Polski na torze naturalnym w Szelment k/Suwałk w dniach 10-11.03.2020 r.  

➢ Zatwierdził propozycję zgłoszoną przez SG dot. utworzenia Ośrodka Sportów Saneczkowych 

w Krynicy-Zdrój i Nowym Sączu. Zaproponował aby po powołaniu Ośrodka i wznowieniu 

działalności przez Klub „Parkowa” docelowo komplet specjalistycznych trenażerów  przekazać 

do Krynicy-Zdrój. Przy braku wskazania lokalizacyjnego wolny komplet trenażerów należy  

przekazać na potrzeby tworzących się klas sportowych ze specjalizacją saneczkarską w Zespole 

Szkół w Nowym Sączu (jest zgoda dyrekcji na przekazanie pomieszczenia) i klubów 

saneczkowych w tym mieście. W przypadku  uzyskania dodatkowych środków finansowych 

należy zamówić u producenta trzeci komplet trenażerów. Zarząd PZSSan zatwierdził zgłoszone 

przez SG propozycje. 

➢ Przyjęto informację SG o pozyskaniu dodatkowych środków finansowych z MSiT na badania 

naukowe we współpracy z Instytutem Sportu-Państwowym Instytutem Badawczym, 

Politechniką Warszawską, Instytutem Włókienniczym w Łodzi i Instytutem Wdrożeń Nowych 

Technologii VICTORY w Pabianicach nad optymalizacją miski saneczkowej, właściwego ułożeni 

zawodnika na sankach oraz jako jedyny polski związek sportowy nad optymalizacją 

saneczkowych strojów startowych na torach lodowych i naturalnych. Zarząd wyraził uznanie  

➢ Przyjął info. SG o przebiegu tegorocznych szkoleń w ramach Akademii Zarządzania Sportem 

Instytutu Sportu-Państwowego Instytutu Badawczego oraz uzyskanych certyfikatach, które 

potwierdzają przygotowanie kadry zarządzającej pzs do nowych standardów MSiT zawartych 

w Kodeksie Dobrego Zarządzania w PZS. 

➢ Zatwierdził na drodze elektronicznej skład na Szkółkę FIL w Siguldzie (13-20.10.2019 r. na 

torach lodowych 

➢ Przyjął informację przedłożoną przez p. Grażynę Foryś o przeprowadzonym spisie z natury 

sprzętu będącego w dyspozycji trenerów kadr narodowych na torach lodowych w Krynicy-

Zdrój. Zatwierdzono wniosek o konieczności wykonania dodatkowych zabezpieczeń (wejście, 

okna), które  umożliwią ubezpieczenie magazynu. 
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➢ Zaakceptował propozycję SG kontynuowania badań naukowych we współpracy z Instytutem 

Sportu-Państwowym Instytutem Badawczym nad doskonaleniem sprzętu saneczkowego. W 

uzgodnieniu z trenerem głównym kadry Markiem Skowrońskim zaproponował podjęcie 

starań o uzyskanie środków finansowych z MSiT na badania nad polskimi metalami na płozy 

saneczkowe. Zarząd przyjął ten wniosek jednogłośnie. 

➢ Zatwierdził nowelizację regulaminu o klasach sportowych PZSSan poprzez określenie terminu 

ważności klas sportowych.  

➢ Zarząd zatwierdził kryteria kwalifikacji na Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w 

Lozannie 

25.01.2020 r. - Warszawa 
 

Zarząd PZSSan: 
 

➢ Przyjął informację głównej księgowej p. Moniki Wielgus o realizacji budżetu PZSSan w 2019 

roku oraz zgłoszonych projektach na dofinansowania akcji szkoleniowych i udziału w 

zawodach międzynarodowych na rok 2020.  

➢ Dokonał oceny startu saneczkarzy w III Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w 

Lozannie/St. Moritz oraz Mistrzostwach Europy seniorów w Lillehammer. 

➢  Przyjął informację o spotkaniach Sekretarza Generalnego PZSSan z Wójtem gminy Kurzętnik, 

dyrektorem Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego i Prezesem Warmińsko-Mazurskiej 

Federacji Sportu w Olsztynie w sprawie utworzenia Ośrodka sportów saneczkowych na torach 

naturalnych w woj. warmińsko-mazurskim. 

➢ Zatwierdził projekt porozumienia o współpracy PZSSan z Zespołem Szkół im. Władysława 

Orkana w Marcinkowicach (woj. małopolskie) przedłożony przez członka Zarządu p .Zbigniewa 

Czocha. Projekt porozumienia został zaakceptowany. Jego podpisanie przewiduje się na dzień 

26.02.br. w siedzibie Starosty Nowosądeckiego. 

➢ Zatwierdził propozycję czasowego użyczenia do tworzącego się Ośrodka Sportów 

Saneczkowych w Marcinkowicach k/Nowego Sączu) drugiego kompletu trenażerów 

saneczkowych. 

➢ Zatwierdził projekty organizacji Mistrzostw Polski Seniorów na torze lodowym w Siguldzie 

(Łotwa) w terminie 13-15.03.2020 r. Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski zaplanowano 

uroczyste pożegnanie kończących karierę zawodniczą, członków kadry narodowej w 

saneczkarstwie na torach lodowych p. Ewę Kuls-Kusyk i p. Macieja Kurowskiego. Zatwierdził 

propozycję zgłoszoną przez p. Zofię Pocztarek organizacji Młodzieżowych Mistrzostw Polski 

na torze lodowym w Starym Smokowcu (Słowacja) w terminie 20-22.03.2020 r.  

➢ Zatwierdził propozycję Śląskiej Federacji Sportu o rozegraniu zawodów saneczkowych w 

ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Starym Smokowcu (Słowacja) w terminie 

26.02-01.03.2020 r. Eliminacje zostaną przeprowadzone w dniu 26.02.br. 

➢ Zatwierdził propozycję organizacji Mistrzostw Polski na torze naturalnym w Szelment 

k/Suwałk (woj. podlaskie) w terminie 09-11.03.2020 r. W przypadku niekorzystnych 

warunków pogodowych mistrzostwa mogą zostać przeniesione do innego ośrodka 

narciarskiego w kraju lub do Starego Smokowca na Słowacji. 
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➢ Zaakceptował propozycję zlecenia opracowania i opublikowania na stronie internetowej 

PZSSan przez firmie SORGA z Warszawy bazy ewidencyjnej związku (w tym m.in. licencji 

zawodniczych, trenerskich, sędziowskich, składu kadr narodowych na torach lodowych i 

płaskich).  

➢ Zatwierdził projekt wystąpienia do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie projektu badań 

naukowych dot. koncepcji mrożenia naturalnych i lodowych torów saneczkowych. 

➢ Przyjął do akceptującej wiadomości Informację przekazaną przez SG o decyzji FIL organizacji 

Mistrzostw Świata seniorów na olimpijskim torze lodowym w Soczi oraz Mistrzostw Europy 

na torze naturalnym w Moskwie (pomimo rekomendacji WADA o wycofaniu się FIL z 

organizacji zawodów mistrzowskich na terenie Rosji – brak podstaw prawnych). 

➢ Przyjął  informację Sekretarza Generalnego o otrzymanym na piśmie poparciu FIL dla budowy 

toru lodowego sztucznie mrożonego w Polsce.  

➢ Zatwierdził wniosek o przeniesienie zawodnika MKS Karkonosze – Sporty Zimowe Karola 

Warzyboka z kategorii młodzika do juniora młodszego w konkurencjach sportów 

saneczkowych  

➢ Zatwierdził wniosek MKS Karkonosze – Sporty Zimowe w Jeleniej Górze o przeniesienie 

zawodników: Michała Gancarczyka, Nikodema Szeflińskiego, Witolda Dutkowskiego, 

Wojciecha Porębę i Olgę Olszewską z kategorii młodzika do juniora młodszego w 

konkurencjach sportów saneczkowych. 

➢ Zatwierdził  wniosek p. Moniki Pawlak-Warzybok i p. Sylwestra Poniatowskiego o dokonanie 

zmiany w ewidencji klubów z Uczniowskiego Klubu Narciarskiego „15” na  „Uczniowski Klub 

Sportowy „15” . 

➢ Przyznał na wniosek zainteresowanego licencję trenera II klasy sportów saneczkowych dla 

Macieja Kurowskiego.  

➢ Przychylił się do wniosku trenera głównego kadry Marka Skowrońskiego o powołanie do kadry 

seniorów na torach lodowych juniorki Natalii Jamróz i do kadry trenerskiej Macieja 

Kurowskiego.  

➢ Zatwierdził stanowisko Związku w sprawie treści odpowiedzi MSiT na raport NIK o wynikach 
kontroli wspierania wyczynowego uprawiania sportów zimowych  i informację o  
funkcjonujących aktualnie torach lodowych sztucznie mrożonych na świecie i zasadach ich 
finansowych. Wyrażono zgodę na opublikowanie przyjętej informacji na stronie internetowej 
Związku i wykorzystania tego stanowiska podczas spodziewanych obrad Sejmowej Komisji 
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.  

➢ Przyjął do aprobującej wiadomości informację o przebiegu spotkań dot. powrotu do koncepcji 
budowy w Polsce Toru Lodowego Sztucznie Mrożonego. Zarząd poparł sugestię dot. 
promowania koncepcji powrotu do budowy toru w Krynicy Zdroju. 

➢ Zaakceptował treść ugody z Polskim Związkiem Bobslei i Skeletonu. W wyniku porozumienia 
PZSSan otrzymana do swojej dyspozycji przekazane w formie barteru: bieliznę termiczną, 
walizki pokładowe z nadrukiem PZSSan i torby sportowe z logiem PZSSan. Zarząd 
zaakceptował koncepcję rozdziału sprzętu dla kadry juniorów, juniorów młodszych na torach 
lodowych i kadry na torach naturalnych. Walizki pokładowe zostaną przeznaczone na nagrody 
i cele promocyjne. Otrzymają je także trenerzy kadr narodowych. 

➢ Zatwierdził zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Dobrego Zarządzania w PZS 
znowelizowanym tekst  Strategii Rozwoju Sportów Saneczkowych na lata 2018- 2022. Został 
on przesłany do Gabinetu Politycznego MSiT.  
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➢ Przyjął informację dot. opracowanego przez Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy i 
Politechnikę Warszawską Raportu w sprawie rezultatów badań nt. optymalizacji kształtu miski 
saneczkowej. Postanowiono opublikować tekst raportu na stronie internetowej PZSSan. i 
przesłać do wiadomości trenerom i instruktorom saneczkarstwa. 

➢ Zaakceptował informację o przebiegu sezonu szkoleniowo-startowego 2018/2019 na torach 
lodowych i naturalnych. Zarząd zalecił rozważenie możliwości - we współpracy z Instytutem 
Sportu i Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach - organizacji trzydniowej 
konferencji szkoleniowej połączonej z praktycznymi zajęciami warsztatowymi. 

➢ Zatwierdził Protokół Komisji ds. wyboru mobilnego sprzętu fizjoterapeutycznego do odnowy 
biologicznej dla kadr narodowych seniorów i juniorów na torach lodowych, który został 
zakupiony z dodatkowych środków na sprzęt sportowy ze środków publicznych, przekazanych 
za pośrednictwem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kadra seniorów i juniorów na torach 
lodowych otrzymała na początku grudnia 2018 r. najnowszej generacji sprzęt 
fizjoterapeutyczny do odnowy biologicznej mobilny Urto Six  fala uderzeniowa 6 Bar., 
GameReady  PRO 2.1 kompresja & chłodzenie, Theragun terapia wibracyjna 
przenośna,   Recovery Pump system Lite,  R mankiet biodro / udo ,  Weron - System 
TRX,  Reebok - Duży Dysk Powietrzny Stabilizujące, Weron - Trener Równowagi BOSU.    W 
okresie przygotowania letniego w/w sprzęt będzie wykorzystany także przez Szkołę 
Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu.  

➢ Wyraził uznanie Sekretarzowi Generalnemu i pracownikom biura za podjęte skuteczne 
działania związane z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych na zakup w/w sprzętu, 
który znacznie przyśpieszy doraźne leczenie urazów i odnowę biologiczną podczas akcji 
szkoleniowych i zawodów na torach lodowych. Informacja o w/w sprzęcie zostanie 
upubliczniona na stronie internetowej Związku. 

➢ Przyjął do akceptującej wiadomości informację o realizacji budżetu PZSSan w 2018 roku i 
pozyskanych środkach na 2019 r.. 

➢ Zatwierdził informację o dokonanych zakupach sprzętu sportowego z dodatkowych środków 
MSiT dla  kadr narodowych seniorów i juniorów na torach lodowych. 

➢ Zatwierdził projekt podziału przyznanych przez MSiT środków finansowych z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej na 2019 rok. 

➢ Zatwierdził projekt podziału środków na Sport Dzieci i Młodzieży w sportach zimowych na 
2019 r. przyznanych przez MSiT. 

➢ Zatwierdził Regulamin Mistrzostw Polski Seniorów na Torze Lodowym w Siguldzie (Łotwa) w 
dniach 15 – 17.03.2019 r. 

➢ Zatwierdził Regulamin Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów na Torze Naturalnym w Gołdapi 
(Szelment) w dniach 10 – 11.03.2019 r.  

➢ Zatwierdził Regulamin Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Krynicy-Zdrój, w dniach 01 – 
03.03.2019 r. 

➢ Zatwierdził przygotowaną przez Radę Trenerów na torach naturalnych informację w sprawie 
zawodnika UKS Smyk Bielsko-Biała Patryka Budnego. Rada zaproponowała - do czasu pełnego 
wyjaśnienia sprawy - zawieszenia Patryka Budnego w charakterze członka kadry narodowej 
na torach naturalnych. Zarząd przychylił się do tego wniosku. 

➢ Na wniosek Prezesa MKS „Karkonosze”-Sporty Zimowe z Jeleniej Góry o podjął decyzję o 
przeniesieniu zawodników klubu: Marcina Grefenberga ur. 2005 r.,nr lic. 1237/2-17, Gracjana 
Zabłockiego ur. W 2005 r., nr lic. 1236/2017 i Dawida Mysłka ur. W 2005 r., nr lic. 1238/2017 
do grupy wiekowej juniora młodszego. 
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27.02.2020 r.  -  Murzasichle 

Zarząd PZSSan: 

➢ Przyjął informację o spotkaniach kierownictwa PZSSan w Krynicy-Zdrój, Nowym Sączu i 
Marcinkowicach)   
 

a) O aktualnym stanie prac przygotowawczych nad realizacją marzeń dotyczących wznowienia 
budowy toru bobslejowo-saneczko-skeletonowego sztucznie mrożonego rozmawiano 
podczas spotkania w dniu 24 lutego br. w Krynicy Zdrój przedstawicieli kierownictwa 
Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z władzami miasta. W spotkaniu uczestniczyli 
burmistrz Piotr Ryba, zastępca burmistrza Paweł Maślanka, dyrektor Wydział Inwestycji i 
Mienia Jacek Oleksa, a ze strony PZSSan: p.o. prezesa Jan Błoński, sekretarz generalny Janusz 
Tatera, członek Zarządu PZSSan Zbigniew Czoch i Leszek Michalik – wielki przyjaciel 
saneczkarstwa. Burmistrz Piotr Ryba poinformował, że prace formalno-prawne związane z 
projektem wznowienia zatrzymanej w 2009 roku budowy toru bobslejowo-saneczkowo-
skeletonowego na Górze Parkowej w Krynicy -Zdrój prowadzone są zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. Podjęto prace w sprawie zmiany studium zagospodarowania 
przestrzennego. Skompletowano zespół naukowców, który ma wspomagać projektantów 
toru aby rozwiązania projektowe w żaden sposób nie zaszkodziły zasobom wód mineralnych. 
Rada Miejska w Krynicy-Zdroju podjęła uchwałę w której poparła starania burmistrza o 
powrót do wznowienia budowy toru sztucznie mrożonego na Górze Parkowej. Poinformował, 
że Zarząd miasta utrzymuje kontakt operacyjny z biurem projektowym, które jest autorem 
projektu architektonicznego toru wymagającego praktycznie tylko aktualizacji . Na 
zakończeniu burmistrz poinformował o pierwszych pracach porządkowych w śladzie starego 
saneczkowego toru naturalnego, z którego już wczesną wiosną będą mogli korzystać m.in. 
rowerzyści górscy. Planuje się także budowę nowych miejsc parkingowych. Zaawansowane są 
również prace koncepcyjne nad budową obwodnicy miasta, która odciąży jego centrum i 
okolic planowanego toru od nadmiernego ruchu samochodowego. Przedstawiciele PZSSan 
poinformowali o otrzymanym poparciu i chęci udzielenia wszechstronnej pomocy przy 
realizacji budowy toru przez Światową Federację Saneczkową (FIL). Przypomnieli o podjętej w 
2019 roku uchwale Zarządu PZSSan dot. zasad finansowania oraz komercyjnym wykorzystaniu 
istniejących w Europie torów saneczkowych. W wielu przypadkach są one w Europie w 
znacznej mierze samofinansujące się (czytaj niżej). Zarząd PZSSan zaproponował 
wprowadzenie do projektu rozwiązań proekologicznych i maksymalnego wykorzystania 
Odnawialnych Źródeł Energii, w tym powstającego przy rozprężaniu płynnego gazu 
sprowadzanego do Terminala gazowego w Świnoujściu chłodu i wolnej energii 
elektrycznej.Ustanowiliśmy plan dalszych skoordynowanych, wspólnych działań. 
 

 
b) W dniu 26 lutego br.  w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu podpisano porozumienie 

między Zespołem Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, a Polskim Związkiem 
Sportów Saneczkowych i Powiatem Nowosądeckim jako organem prowadzącym dla szkoły 
dot. utworzenia  w Zespole Szkół  (woj. małopolskie) od września br. nowej klasy o profilu 
sportowym, ze specjalnością sportów saneczkowych. 
Porozumienie podpisali: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni 
Koszyk, dyrektor Zespołu Szkół w Marcinkowicach Wiesław Gródek oraz przedstawiciele 
Polskiego Związku Sportów Saneczkowych: prezes Jan Błoński, sekretarz generalny Janusz 
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Tatera i członek Zarządu Zbigniew Czoch. W ramach porozumienia, Polski Związek Sportów 
Saneczkowych pomoże między innymi przy opracowaniu specjalistycznego programu 
kształcenia, organizacji obozów treningowych, a także wyposaży  szkołę w dwa specjalistyczne 
trenażery saneczkarskie przeznaczone do wzbogacenia bazy treningowej. 
Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski oświadczył „….to świetna informacja dla młodych 
ludzi, którzy chcą uprawiać sport. Przypomnę, że Zespół Szkół w Marcinkowicach wzbogaci się 
o pełnowymiarową halę sportową wraz ze strzelnicą. Nie jest wykluczone, że przy wsparciu 
PZSS udałoby się wybudować naturalnie lub sztucznie mrozony tor saneczkowy. Jestem 
wielkim zwolennikiem uprawiania sportu i rozwoju młodych ludzi właśnie przez takie zajęcia. 
Dają one nie tylko poczucie przynależności do grupy, budują tężyznę fizyczną, uczą rywalizacji 
fair play, ale też wpływają na kształtowanie charakter. 
Dyrektor szkoły Wiesław Gródek i wicedyrektor Iwona Sikorska m.in. stwierdzili „….to wielka 
szansa dla uczniów z całego Powiatu Nowosądeckiego – przekonują. – Nasza szkoła słynie z 
klas mundurowych, teraz otworzymy klasę sportową. Mamy nadzieję, że nie będzie problemu 
z naborem, tym bardziej, że zapewniamy profesjonalną kadrę i sprzęt treningowy…..” 
p.o. Prezesa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych  Jan Błoński m.in. powiedział”… to 
ważny moment dla rozwoju saneczkarstwa nie tylko w woj. małopolskim. Znakomicie wpisuje 
się w strategię rozwoju Polskiego Związku Sportów Saneczkowych do 2022 roku. Podobnymi 
inicjatywami chcemy powrócić do korzeni polskiego saneczkarstwa, które posiada w Polsce 
długie tradycje, a jego reprezentanci odnieśli w nieodległej przecież przeszłości znaczące 
sukcesy sportowe. Tor naturalnie mrożony w Krynicy Zdrój był wówczas także „perełką” 
światowego saneczkarstwa”. Mamy nadzieję, że Marcinkowice wychowają wielu 
reprezentantów nie tylko regionu, ale także naszego kraju. Przed nimi prosta droga w 
przyszłości na olimpijskie tory saneczkowe. Chciałbym także w tym miejscu podziękować 
inicjatorom tego zamierzenia panu Zbigniewowi Czochowi i Kamilowi Malickiemu. Bardzo 
dziękuje dyrekcji szkoły za podjęcie wyzwania, a Panu Staroście Nowosądeckiemu Markowi 
Kwiatkowskiemu za poparcie i deklarację pomocy…” 

 
c) O rozwoju saneczkarstwa z wójtem gminy Chełmiec Bernardem Stawiarskim, któremu  

towarzyszył dyrektor ZOEAS Radosław Potoczek rozmawiali podczas spotkania w dniu 25 
lutego br. przedstawiciele kierownictwa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych: Janusz 
Tatera- sekretarz generalny i Zbigniew Czoch-członek Zarządu. 
Głównym tematem spotkania, było zaproszenie gminy do współpracy w projektach, które 
będą realizowane na jej terenie, a dotyczyć miałaby min. uruchomienia pod patronatem 
Związku ogniska/sekcji sportowego dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach 
oraz młodzieży z terenu gminy, w zakresie sportów saneczkowych ale i dyscyplin 
ogólnorozwojowych. Gmina Chełmiec granicząca z Nowym Sączem posiada sprzyjające 
warunki m.in. do uprawiania sportów zimowych, w tym saneczkarstwa. Stąd też 
przedstawiciele PZSSan poinformowali, że Polski Związek Sportów Saneczkowych dostrzega 
szansę na rozwój saneczkarstwa na torach naturalnych i sztucznie mrożonych w oparciu o 
powstającą bazę w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach (woj. 
małopolskie) i graniczącej Szkole Podstawowej. Poinformowano, że PZSSan zadba o 
doposażenie powstającej klasy sportowej o specjalności saneczkarskiej m.in. w specjalistyczne 
trenażery treningowe. Istnieją szanse na posadowienie na terenie należącym do obu szkół 
saneczkarskiej ścieżki startowej, a w przyszłości toru saneczkowego. Wójt gminy Chełmiec 
wyraził zadowolenie z projektów rozwoju saneczkarstwa w gminie, gdzie rekreacja fizyczna i 
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sport są czynnie uprawiane przez mieszkańców. Ma nadzieję na powodzenie powyższych 
przedsięwzięć i jeśli będzie taka potrzeba będzie je wspierał w ramach swoich możliwości. 
 

➢ Przyjął informację o dokonanej przez trenerów kadr narodowych M. Skowrońskiego, A. 
Śmierzchalskiego i Małgorzatę Jędrzejko oceny startu saneczkarzy w Mistrzostwach Świata 
Seniorów na torze lodowym w Soczi (Rosja), Mistrzostwach Świata Juniorów na torze 
lodowym w Oberhof (Niemcy) i Mistrzostwach Europy na torze naturalnym w Moskwie 
(Rosja).   
Szczegółowe oceny zostały wysłane do DSW Ministerstwa Sportu i Instytutu Sportu-PIB. 
 

➢ Przyjął informację o stanie przygotowań do inaguracyjnego posiedzenia Rady Patronackiej 
PZSSan w dniu 24 marca br. w Warszawie (14 osób). 

 
➢ Przyjął do aprobującej wiadomości informację o stanie przygotowań do Mistrzostw Polski 

seniorów w Siguldzie (13-15.03.2020 – Z. Pocztarek), Młodzieżowych Mistrzostw Polski w 
Starym Smokowcu (21-22.03.2020 – Z. Pocztarek), Mistrzostw Polski juniorów i seniorów w 
Starym Smokowcu (21-22.03.2020 - K. Orszulik). Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń co do 
możliwości rozegrania zawodów na torach lodowych sztucznie mrożonych. Dodatnia 
temperatura nie wpłynie znacząco na równomierne warunki startu dla wszystkich 
zawodników zgłoszonych do Mistrzostw. Postanowiono w trakcie uroczystości zakończenia 
MP w Siguldzie pożegnać kończących karierę reprezentacyjną: Ewę Kuls-Kusyk, Natalię 
Wojtuściszyn i Macieja Kurowskiego. Biuro PZSSan jest przygotowane logistycznie do 
przeprowadzenia tych zawodów. 

 
➢ Przyjął informację o założeniach programowo-organizacyjnych tegorocznego Memoriału im. 

Mariusza Warzyboka w Jeleniej Górze-Sobieszowie. Na wniosek p. M. Pawlak-Warzybok 
Zarząd postanowił dofinansować organizację tegorocznej imprezy w kwocie 5.000 PLN oraz w 
miarę posiadanych możliwości w materiały promocyjne. 

 
➢ Przyjął uchwałę o organizacji Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 

Delegatów PZSSan połączonego z wyborem Prezesa PZSSan w dniu 30 maja 2020 r. w 
Warszawie (Torwar I, sala B). I termin – godz. 11:00, II termin – godz. 11:30. 

 
➢ Forum dyskusyjne trenerów „Przyszłość  szkolenia w PZSSan - sprzyjające rozwojowi 

dyscypliny”. Główne wnioski podejmowane w dyskusji (zapis roboczy): 
 

• Należy opracować nowy system szkolenia zawodników, poczynając od juniorów 
młodszych do seniorów, z zaangażowaniem większej liczby trenerów Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, instruktorów i trenerów klubowych; 

• Każdorazowo zwalniane miejsce przez trenera kadry powinno uruchomić proces 
wyboru następców w drodze otwartych konkursów ogłaszanych m.in. na stronie 
internetowej związku; 

• Kadra juniorów powinna zostać oddzielona od juniorów młodszych. Kadra YOG 
powinna zostać utworzona po centralnie przeprowadzonym Międzynarodowym 
Teście Sprawności Fizycznej, do udziału w którym zgłoszenia kandydatów powinny 
nadsyłać OZSS i kluby saneczkowe. Test mógłby zostać przeprowadzony w terminie 
maj/czerwiec 2020 r. na obiektach SMS w Karpaczu. Wyselekcjonowani kandydaci 
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powinni utworzyć oddzielną grupę szkoleniową do IV Zimowych Młodzieżowych 
Igrzysk Olimpijskich w Korei Płd. w 2024 roku. Kadra szkoleniowa winna zostać 
wybrana w drodze konkursu. Wybór trenerów powinien być poprzedzony 
przedłożeniem na piśmie założonych celów, koncepcji szkoleniowej i czteroletnich 
planów szkoleniowych;  

• Grupa YOGi powinna być prowadzona przez wzorcowych trenerów. Wydaje się 
zasadnym aby częściej wykorzystywać trenerów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w 
Karpaczu. Należałoby tak powiązać plany szkolenia szkoły z kadrą YOG, aby można 
zaplanować wspólne zgrupowania, gdzie jeden z trenerów SMS pełniłby rolę trenera 
głównego, a drugi pomocniczego. Dodatkowo do pomocy (duża grupa zawodników) 
mógłby jechać trener klubowy (wybierany po konsultacji między nimi) zawodników 
zakwalifikowanych do zgrupowania (tu też przydałoby się kadra A i B). Plusy takich 
zgrupowań to głównie profesjonalna opieka trenera głównego połączona z działaniami 
bliskiego zawodnikom trenera klubowego - ten duet powinien zabezpieczyć pełnię 
szkolenia ogólnorozwojowego i ukierunkowanego czy specjalistycznego, jak również 
da efekty wychowawcze. Plusem będzie również dzielenie się własnym 
doświadczeniem trenerów SMS z trenerami pomocniczymi, co podniesie jakość 
trenerów klubowych i spełni rolę działań szkoleniowych związku; 

• Każda kadra powinna składać się z grupy A i B, aby była między nimi rywalizacja. 
Najlepsi z kadry juniorów powinni na dogodnych torach startować w seniorskim 
Pucharze Narodów. Kadry powinny się zazębiać, aby zapewnić zaplecze i dać 
motywację do treningu - jednym i drugim;  

• Trenerzy poszczególnych grup wiekowych powinni przekazywać zawodników pod 
szkoleniową opiekę trenerów wyższych grup; 

• Zmiana trenera w drodze konkursu powinna następować w momencie zwolnienia 
miejsca lub uzyskaniem negatywnej oceny pracy szkoleniowej dotychczasowego 
trenera; 

• Należy wprowadzić zasadę powoływania uzdolnionej młodzieży na zawody 
międzynarodowe starszych grup wiekowych aby mogli zdobywać „startowe obycie” 
wśród najlepszych zawodników i zdobywać doświadczenie w startach przy większych 
prędkościach na torze lodowym sztucznie mrożonym;  

• Wskazane jest zorganizowanie kursu dla nowych kandydatów na instruktorów i 
podwyższenie kategorii do poziomu trenera saneczkarstwa. Program kursu powinien 
obejmować także zajęcia z obsługi sprzętu saneczkowego. 

• Głos przysłany przed posiedzeniem Zarządu na piśmie przez p. Sylwestra 

Poniatowskiego: 

„…Przy powoływania zawodników do kadr narodowych należy sformułować 

jednoznaczną, porównywalną i precyzyjną formę powoływania trenerów na 

stanowiska trenerów kadr narodowych. Przy rezygnacji czy zmianie trenera kadry 

narodowej następcę należy powoływać na drodze otwartego konkursu ofert na to 

stanowisko. Zarząd PZSSan po przeanalizowaniu dokumentacji zawierającej 

informację na temat kwalifikacji, planu pracy kandydata, jego wizji sztabu 

trenerskiego,  doświadczenia oraz wszystkich szczegółów dotyczących form i zasad 

prowadzenia kadry, po ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej, głosowałby i 

zatwierdzał kandydaturę. Ta forma wyboru trenera z jednej strony daje wizję przyszłej 
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działalności trenera a z drugiej klarowne zasady wyboru. Należy opracować regulamin 

powoływania trenerów kadr narodowych, którego na tą chwilę nie ma." 
 

 

27.05.2020 r. -  na drodze korespondencji elektronicznej 

Zarząd PZssan: 

➢ W związku z trwającą pandemią koronawirusa i decyzjami Ministra Zdrowia i Ministra Sportu 
zatwierdził nową datę przeprowadzenia Walnego Zwyczajnego Sprawozdawczego 
Zgromadzenia Delegatów PZSSan połączonego z wyborem nowego prezesa PZSSan w dniu 12 
września 2020 r. w Warszawie 

➢ Zatwierdził projekt Regulaminu  i Porządku Obrad 
➢ Zatwierdził sprawozdania: organizacyjne, sportowe i finansowe 
➢ Zatwierdził skład kadry narodowej seniorów, młodzieżowców i juniorów na torach lodowych 

sztucznie mrożonych na sezon 2020-2021 
➢ Zatwierdził skład kadry narodowej seniorów i juniorów na torach naturalnych na sezon 2020-

2021 
 

II. Biuro Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. 
 

ZATRUDNIENIE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM. 

 

Biuro Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. 

 

2014 

Trener główny kadry narodowej na  torach lodowych – Marek Skowroński – I. 

 

2017 

Sekretarz Generalny – Janusz TATERA  - od X. 

 

2018 

Główna Księgowa – Monika WIELGUS - od VII. 

 

2018 

Główny Specjalista ds. logistyki i współpracy międzynarodowej – Zbigniew KUMIDOR - IX 

Specjalista ds. księgowych, akcji zleconych i administracji – Grażyna FORYŚ (1/2 etatu) - IX 
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CZĘŚĆ SPORTOWA SPRAWOZDANIA 
NA  

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE  
DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW SANECZKOWYCH 

 

 

     

S P R A W O Z D A N I E 

z przygotowań  i startów kadry seniorów za okres 2019-2020. 

  

          Na sezon 2019/20 do kadry seniorów powołanych zostało  8 zawodników:  

Ewa Kuls-Kusyk, Klaudia Domaradzka, Mateusz Sochowicz, Wojciech Chmielewski, , Jakub 

Kowalewski, Kacper Tarnawski, Mateusz Żakowicz i Weronika Kościelniak 

Trenerem prowadzącym był Marek Skowroński. Z kadrą współpracował fizjoterapeuta  

Patryk Przerywacz. Sporadycznie korzystano z usług fizjoterapeutów:Łukasz Jaworski,  Krzysztof 

Makasewicz i Paweł Zimoń. 

Finansowaniem z budżetu objęci byli zawodnicy: Ewa Kuls-Kusyk, Klaudia Domaradzka , Mateusz 

Sochowicz,  Kacper Tarnawski, Wojciech Chmielewski i  Jakub Kowalewski.  

 W trakcie okresu przygotowawczego ze szkolenia zrezygnowała zawodniczka Ewa Kuls-Kusyk 

argumentując to stanem zdrowia i sytuacją rodzinną. 

 

 Kontynuowana była współpraca z Niemiecką Federacją Saneczkową. W ramach programu 

partnerskiego seniorzy i juniorzy korzystali nieodpłatnie z torów i wieży startowej. Nasi zawodnicy 

(seniorzy i juniorzy) oddali 443 ślizgów na lodzie, 75 ślizgów na  kółkach i odbyli 1 trening na wieży 

startowej.  

 W okresie przygotowania ogólnego i ukierunkowanego od kwietnia do października odbyto 

11  konsultacji i 2 zgrupowania w tym: 

▪ dwie 2-dniowe konsultacje w Inst.Sp w Warszawie gdzie przeprowadzono badania 
wydolnościowe oraz sprawdziany siły dynamicznej, 

▪ 4 konsultacje w Jeleniej Górze poświęconych rozwojowi ogólnych cech motorycznych i pracy 
z dietetykiem i psychologiem, 

▪ 1 zgrupowanie ogólnorozwojowe  w COS Zakopane, 
▪ 1 zgrupowanie ogólnorozwojowe  w COS Wałcz, 
▪ 2 konsultacje szkoleniowe w Oberwiesenthal na „laufbandzie”-gdzie pod okiem biomechanika 

i trenera niemieckiego pracowano nad poprawą techniki wioseł, 
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▪ konsultacja w Oberhofie na wieży startowej, doskonaląc technikę startu. Wykonano badania 
biomechaniczne przy użyciu analizatora startu. Na konsultacji badania wykonano pod okiem 
specjalisty z Instytutu Sportu pana Zbigniewa Staniaka, 

▪ konsultację szkoleniową W Krynicy-Zdrój gdzie w oparciu o sztuczne lodowisko pracowano 
nad techniką startu ze szczególnym uwzględnieniem „wioseł”, 

▪ konsultacja w Meransen na wieży startowej, doskonaląc technikę startu. Wykonano badania 
biomechaniczne przy użyciu analizatora startu. Również na tej konsultacji badania wykonano 
pod okiem specjalisty z Instytutu Sportu pana Zbigniewa Staniaka.  Mieliśmy także możliwość 
trenowania wraz z zawodnikami włoskimi co pozwalało na porównanie wyników, 
Zawodnicy w miesiącu marcu i wrześniu poddani zostali badaniom lekarskim oraz 

diagnostycznym w COMS w Warszawie. 

 

  Okres przygotowania specjalistycznego realizowaliśmy od końca września do 16 listopada. W 

tym czasie cała grupa odbyła  1 konsultację w Lillehammer i 3 konsultacje szkoleniowe w Niemczech 

(Oberhof, Altenberg i Konigssee). Następnie odbyto konsultację w Siguldzie i Soczi. 

 Okres startowy rozpoczęliśmy 18 listopada biorąc udział w zawodach pucharowych w Igls. 

Następnie zawodnicy wystartowali w kolejnych zawodach pucharowych za oceanem w  Lake Placid, 

po których odbyliśmy konsultację szkoleniową ITW oraz zawody pucharowe w Whistler. 

 Po przerwie świątecznej w miesiącu styczniu i lutym kadra odbyła konsulatcję szkoleniową w 

Altenbergu, oraz  brała udział w kolejnych zawodach pucharowych Mistrzostwach Świata i 

Mistrzostwach Europy  na torach w : Altenbergu, Lillehammer, Siguldzie, Oberhofie, Soczi, 

Winterbergu i Konigssee. 

Ze względu na start Klaudii Domaradzkiej w M.Św. Jun. podjąłem decyzję o dokooptowaniu do składu 

na zawody w Winterbergu i Konigssee juniorki Natalii Jamróz. Jej start umożliwił nam rywalizację w 

konkurencji drużynowej. 

 

 W mojej ocenie w minionym sezonie wyniki zawodników w wielu startach mogą napawać 

optymizmem. Szkoda, że sytuacje związane z obowiązkami szkolnymi oraz rodzinnymi  spowodowały 

absencję niektórych zawodników na poszczególnych zawodach. 

Kilka startów pokazało, że nie na wszystkie warunki panujące w trakcie zawodów możemy reagować 

ponieważ nie pozwalają nam na to nasze możliwości sprzętowe i serwisowy. 

Większość państw biorących udział w rywalizacji czyni duże postępy sprzętowe. Dotyczy to nie tylko 

państw tradycyjnie odgrywających wiodące role, ale także krajów „słabszych” które pozyskują 

wsparcie technologiczne i osobowe „mechanicy” w ramach różnego rodzaju współpracy czy 

częściowego zatrudniania fachowców z krajów „silniejszych”. 

 

 Szczegółowe wyniki uzyskane w sezonie 2019/20 zamieszczono w załączonej tabeli. 
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Wyniki uzyskane przez zawodników w zawodach międzynarodowych 

w sezonie 2019/20 

 
 Domaradzka 

Klaudia         

Sochowic

z Mateusz 

Tarnawsk

i Kacper 

Chmielewski

- 

Kowalewski 

Jamróz 

Natatlia 

Drużyna 

WC Igls 19/52 23/56 53/56 13/27 DNS 8/13 

WC Lake Placid 25/31 20/37 35/37 12/19 DNS  

WC Whistler 25/34 21/38 33/38 14/23 DNS DNS 

WC Altenberg DNS 24/45 37/45 DNS DNS  

WC Lillehammer 26/38 22/46 36/46 6/21 DNS 7/11  

ME Lillehammer 22/29 22/36 30/36 6/19 DNS 7/9 

ME U-23 Lillehammer 12/18  10/16    

WC Sigulda 31/41 37/50 33/50 10/22 DNS  

WC Oberhof 24/35 25/45 DNS 10/24 DNS 6/12  

M Św Soczi 

MMŚw  

22/29 

11/16 

22/34 28/34 

7/11 

13/19 DNS 7/11  

WC Winterberg DNS 

 

14/29 20/29 3/13 18/18 4/6  

WC Konigssee DNS 22/39 28/39 12/20 30/35 9/10  

 

   

Łączna      punktacja  

WC 

 94 pkt. 

31/61 

 

 155 pkt. 

25/69 

 

66 pkt. 

38/69 

424 pkt. 

11/31 

34 pkt. 

43/61 

                               237 

pkt. 

 9/15 

 

 
-zajęte miejsce(plan)/ilość start. 

DNS- nie startował           DNF- nie ukończył       DSQ – dyskwalifikacja 

 

Ocena indywidualna zawodników: 

 Klaudia Domaradzka – 20 lat, 1 sezon w kadrze 

 Zakładano zajmowanie  do 25 m w zawodach pucharowych i mistrzowskich. 

Zawodniczka nie wystartowała w 3 zawodach pucharowych. W większości startów mieściła się w 

założonych wynikowo miejscach. Zrobiła spory postęp w jeździe w odniesieniu do poprzedniego 

sezonu. Słabsze strony zawodniczki wymagające poprawy to sylwetka na sankach oraz gibkość 

niezbędna do uzyskiwania jeszcze lepszych czasów startowych. 

 Mateusz Sochowicz – 24 lat,  4 sezon w kadrze 

 Zakładano zajmowanie do 23 m w zawodów pucharowych i mistrzowskich. Zawodnik poza 

kilkoma wyjątkami wykonał założenia. Uzyskiwał w okresie treningu specjalistycznego bardzo dobre 

czasy startu, które były bardzo dobrą prognozą na sezon, ale w trakcie sezonu startowego nie udało 

się to w pełni przełożyć. Pomimo tego prezentował się dobrze na tle innych zawodników. 
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 Kacper Tarnawski – 21 lat, 1 sezon w kadrze. 

 Zakładano zajmowanie  do 35 m w zawodach pucharowych i mistrzowskich. 

 Zawodnik  zrealizował założenia w większości startów pucharowych, oraz startach głównych. 

Zawodnik posiada dobre warunki fizyczne. Musi zdecydowanie intensywniej przepracować okres 

przygotowania ogólnego ze szczególnym naciskiem na poprawę gibkości i koordynacji ruchowej. 

Zdecydowanie musi poprawić sylwetkę na sankach. 

  Chmielewski Wojciech – 25 lat, 5 sezon w kadrze 

 Kowalewski Jakub – 26 lat, 8 sezon w kadrze 

 Zakładano zajmowanie  do 18 m w zawodach pucharowych i do 12 w Mistrzostwach Świata i 

Europy. Zawodnicy zrealizowali założenia prawie we wszystkich startach. Tak jak w ubiegłym sezonie 

przypadki słabszych startów najczęściej wynikały z przyczyn sprzętowych. 

 Natalia Jamróz – 20 lat 

 Nie zakładano żadnych wyników ponieważ została dokooptowana do składu na ostatnie dwa 

starty pucharowe. Zawodniczka słabo przygotowana siłowo na średnim poziomie technicznym. 

Wymaga dużej pracy treningowej w okresie przygotowania ogólnego. Na torze wykazuje zachowania, 

które dają pewne szanse na postęp zawodniczki. 

 Wnioski i uwagi:  

1/ Należy kontynuować współpracę  z  Niemiecką Federacją.    

2/ Musimy zintensyfikować treningi latem na sankorolkach. W zgrupowaniach letnich na wieży 

startowej, lodowisku, sankorolkach i wybranych na torze lodowym powinni brać udział zawodnicy z 

kadry juniorów. 

3/ Zintensyfikować szkolenie w klubach i kadrach wojewódzkich. 

4/ Potrzebne jest odbywanie treningów startów i wioseł na tartanie i sali. 

5/ Kontynuować współpracę z  fizjoterapeutą. 

6/ Rozwiązanie, które dałoby nam szansę nawiązania równorzędnej walki z krajami „silnymi” to 

zatrudnienie trenera/mechanika – obcokrajowca, który oprócz pomocy  w szkoleniu na torze na 

bieżąco modyfikowałby sprzęt, oraz szkolił trenerów krajowych. 

7/ Należy nadal współpracować z Parkiem Sportowym „Złotnicza” w Jeleniej Górze, 

gdzie w minionym sezonie zawodnicy trenowali pod okiem Pawła Zimonia wraz ze współpracującymi 

z nim osobami. 

8/Wnioskuję również o kontynuację współpracy z Instytutem Sportu oraz panem Zbigniewem 

Staniakiem. 

Uwagi główne: Jeżeli nie pozyskamy w najbliższym okresie do współpracy mechanika to w 

kolejnych  sezonach będzie bardzo trudno o utrzymanie naszych aktualnych pozycji w sporcie.  
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Trzeba również wziąć pod uwagę stan naszego posiadania w sferze kadry trenerskiej, która jest 

mówiąc delikatnie „zaawansowana wiekowo” i jest to ostatnia chwila żeby na tej bazie budować 

przyszłe kadry trenerskie, ale takie które będą na odpowiednim poziomie wiedzy szkoleniowej i 

sprzętowej. Aby to osiągnąć nie pomogą nam tylko szkolenia w Akademii Trenerskiej. Potrzebne 

jest pozyskanie osoby np. trenera niemieckiego, który poprzez współpracę i szkolenie podciągnie 

umiejętności nowych trenerów, którzy mieliby pracować z kadrami. Powinniśmy również 

zaproponować pracę z kadrami Maciejowi Kurowskiemu, który aktualnie pracuje w FIL, ale ze 

względu na charakter tej pracy mógłby być przez nas wykorzystany w pewnych okresach szkolenia. 

 

       Propozycja 

              składu kadry seniorów na sezon 2017/18. 

 1/ Klaudia Domaradzka – jedynki kobiet 

 2/ Natalia Jamróz – jedynki kobiet* 

 3/ Sochowicz Mateusz - jedynki 

 4/ Chmielewski Wojciech - dwójki 

 5/ Kowalewski Jakub – dwójki 

 6/ Tarnawski Kacper- jedynki 

 Rezerwa: 

 1/ Żakowicz Mateusz – jedynki mężczyzn 

   

 

 *zawodniczka wyraziła chęć kontynuacji kariery sportowej.  Przeprowadzono rozmowę z 

zawodniczką,w której poinformowałem ją na jakich zasadach może być brana pod uwagę do 

szkolenia w kadrze seniorów. 

 Myślę, że ze względu na brak zawodniczek w bezpośrednim zapleczu (poza Klaudią Domaradzką) 

powinniśmy wyrazić zgodę na umieszczenie jej w kadrze pod warunkiem realizacji programu 

szkolenia. Stan jej wytrenowania i postępów będzie monitorowany przez grupę współpracującą z 

Parku Sportowego „Złotnicza” w jeleniej Górze. 

 

  

Opracował: 

Marek Skowroński, Trener Główny Kadry Narodowej  
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Ranga zawodów: Mistrzostwa Świata Seniorów   .Miejsce:  Winterberg/Niemcy 

Termin zawodów: 21-28.01.2019    Liczba dni pobytu: 8 Liczba dni zawodów: 3 

 

 1. SKŁAD OSÓB TOWARZYSZĄCYCH: 

L.p. Nazwisko i imię  Funkcja w ekipie Funkcja w pzs 
Data 

Uwagi 
Wyjazdu Powrotu 

1. Skowroński Marek Trener Trener kadry seniorów 21.01.19 r 28.01.19 r  

2. Przerywacz Patryk Fizjoterapeuta  21.01.19 r 28.01.19 r  

 

2. SKŁAD  ZAWODNIKÓW: 

L.p. 
Konku-  
rencja 

Nazwisko i imię   
Wynik  planowany* Realizacja* Data 

Miejsce* Wynik Pkt. Miejsce* Wynik Pkt. Wyjazdu Powrotu 

1.  Jedynki 
kobiet 

Kuls  Kusyk Ewa      15-25   25 m   21.01.19 r 28.01.19 r 

2.  Jedynki 

kobiet 

Wojtuściszyn Natalia  15-25   26 m   21.01.19 r 28.01.19 r 

3. edynki 

kobiet 

Domaradzka Klaudia   25-32   27 m   21.01.19 r 28.01.19 r 

4. Jedynki 
mężczyzn 

Kurowski Maciej  20-30   24 m   21.01.19 r 28.01.19 r 

5. Jedynki 
mężczyzn 

Sochowicz  Mateusz       20-30   19 m   21.01.19 r 28.01.19 r 

6. Dwójki Chmielewski Wojciech  8-12   8 m   21.01.19 r 28.01.19 r 

7. Dwójki Kowalewski Jakub             

 

8-12   8 m   21.01.19 r 28.01.19 r 

8. Drużyna Skład ustalony po konkurencjach 
indyw. 

do 8   7 m  2   

*- cyfry arabskie 

 3. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. olimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat       1 1 2    2 

Liczba punktów        2 1 3    3 
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3a. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. nieolimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat          1 5  6 

 

4. INFORMACJE PODSTAWOWE Z ZAWODÓW: 

Konkurencja 
Dwójki 
mężcz. 

Jed. 
kobiet 

Jed. 
Mężcz. 

Sztafety        

Liczba państw 13 17 19 11        

Liczba zawodników 21 37 38 44        

 

 5. WYNIKI UCZESTNICZĄCYCH REPREZENTACJI /wg. punktacji olimpijskiej/: 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba zawod. 
punktujących 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba zawod. 
punktujących 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba zawod. 
punktujących 

Niemcy 53 8 Rumunia 1 1    

Rosja 25 6       

Austria 21 4       

USA 13 3       

Łotwa 12 3       

Włochy 12 4       

Kanada 4 1       

Polska 3 2       

 

6. INDYWIDUALNA OCENA ZAWODNIKÓW / udział w przygotowaniach, realizacja zadania, poziom 
w odniesieniu do czołówki, wnioski /: 

1/ Kuls Kusyk Ewa – Brała udział w części cyklu zawodów pucharu świata.  Wykonała zadanie 
wynikowe w starcie indywidualnym i drużynowym. Zawodniczka doznała kontuzji w okresie 
jesiennym. Z tego powodu nie brała udziału w części akcji szkoleniowych oraz zawodów 
pucharowych. Pomimo wykonania założeń wynikowych jej czasy startów i przejazdów była odległe 
od naszych wcześniejszych oczekiwań na co duży wpływ miała kontuzja  a co za tym idzie mała ilość 
ślizgów treningowych i startów. 

2/ Wojtuściszyn Natalia – Również brała udział w  części cyklu zawodów pucharu świata. Nie 
wykonała zadania wynikowego.  Tak jak jej koleżanka uległa ona kontuzji w miesiącu grudniu co 
wyłączyło ją z ostatnich startów przed Mistrzostwami Świata. W trakcie zawodów mistrzowskich nie 
udało jej się przejechać tor na tyle dobrze aby uzyskiwać zadowalające rezultaty czasowe. 

3/ Domaradzka Klaudia – brała udział tylko w dwóch zawodach pucharowych poprzedzających  M 
Św. Zawodniczka wykonała zadanie wynikowe. Biorąc pod uwagę, że były to jej jedne z pierwszych 
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startów ( dokładnie 4 start) w kategorii seniorów zawodniczka zaprezentowała się dobrze. 
Technicznie jest na zadowalającym poziomie. Najsłabszym ogniwem jest start, nad którym konieczna 
jest praca w celu poprawy: gibkości szybkości oraz techniki wioseł. Poprawić należy również sylwetkę 
na sankach (aerodynamikę). Została początkiem roku powołana jako juniorka na akcje seniorów ze 
względu na kontuzje zawodniczek:  Kuls Kusyk Ewa i Wojtuściszyn Natalia aby być  zawodniczką 
rezerwową do startu drużynowego w przypadku złej dyspozycji startowej wymienionych 
zawodniczek.   

4/ Kurowski Maciej –  Brał udział w  cyklu zawodów pucharu świata. Wykonał zadanie wynikowe w 
starcie indywidualnym. Większość oddanych przez zawodnika ślizgów była wykonana bardzo dobrze 
technicznie. W uzyskaniu lepszych rezultatów czasowych  przeszkodziła zawodnikowi trochę zbyt 
„twarda” i słabe parametry aerodynamiczne. 

5/ Sochowicz Mateusz -   Brał udział w  cyklu zawodów pucharu świata. Na M Św wyjechał po 
tygodniowej przerwie w startach ze względu na upadek na treningu w Konigssee w trakcie pucharu 
świata w wyniku, którego doznał urazu głowy i musiał przejść specjalistyczne badania lekarskie 
stwierdzające brak przeciwwskazań do dalszych startów. Zawodnik wykonał założenie wynikowe i 
należy zaliczyć jego start w tych zawodach za udany. W treningach i zawodach prezentował stabilne 
przejazdy nie odbiegając znacznie od czołówki. Zawodnik musi w kolejnym sezonie przygotowawczym 
pracować nad zwiększeniem masy, a w przygotowaniu specjalistycznym poprawić element startu, 
oraz nadal pracować nad sylwetką na sankach. Jest to dobry prognostyk na przyszłe sezony. 

6/ Dwójka Chmielewski Wojciech – Kowalewski Jakub - Brali udział w  cyklu zawodów pucharu 
świata. Wykonali  zadanie wynikowe w starcie indywidualnym i drużynowym . Zawodnicy czyniący 
ciągłe postępy. Nie odbiegają już od ścisłej czołówki światowej. W ich przypadku należałoby znaleźć 
możliwości jeszcze lepszego zoptymalizowania sprzętu, aby uniezależnić ich wyniki od aktualnie 
panujących na torze warunków pogodowych. 

 

7. INFORMACJA O REPREZENTACJACH WYPRZEDZAJĄCYCH POLSKĘ W PUNKTACJI: 

Niemcy startują na własnym obiekcie zdominowali zawody, ale widoczny jest kolejny duży postęp 
takich reprezentacji jak Rosja, Austria i Łotwa. Wszystkie te kraje dysponują dużą ilością dobrze 
wyszkolonych zawodników. Równie silne są ekipy USA i Włoch. 

 

8. WNIOSKI SZKOLENIOWE /indywidualne i dla reprezentacji/: 

Trener kadry: 

1/Kuls Ewa- zawodniczka musi po doświadczeniach mijającego sezonu więcej pracy treningowej 
poświęcić na przygotowanie ogólne i brać udział we wszystkich akcjach szkoleniowych 
organizowanych w okresie wiosenno-letnim. 

2/ Wojtuściszyn Natalia –  tak jak jej koleżanka powinna zadbać o swoje przygotowanie ogólne chcąc 
nadal kontynuować karierę sportową. Jeżeli nie uda jej się połączyć pracy z prawidłową realizacją 
programu szkolenia to nie będzie w stanie rywalizować z coraz mocniejszymi rywalkami z innych 
krajów. 

3/ Domaradzka Klaudia – jest młodą zawodniczką szkoloną w kadrze juniorów. Dobrze przygotowana 
siłowo. 
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Ze względu na małe doświadczenie często spore trudności sprawiają jej niektóre elementy torów co 
wymaga większego „objeżdżenia”. Musimy zawodniczkę objąć intensywniejszym programem 
szkolenia umożliwiającym jej odbywanie treningów na trenażerach w celu poprawy elementu startu, 
oraz większą uwagę skierować na przygotowanie gibkościowe i koordynacyjne. Zawodniczka  musi  
popracować nad rezerwami w aerodynamice. 

4/ Kurowski Maciej – zawodnik tzw.”starszy” w związku z tym może on tylko utrzymać na 
odpowiednim poziomie przygotowanie ogólne – sprawność. W technice jazdy mógłby popracować 
nad bardziej aerodynamiczną sylwetką. 

5/ Sochowicz Mateusz -  jak pokazał ten start powoli ustabilizował swoją jazdę, powoli zbliża się do 
czołówki. 

Uważam, że należy kontynuować przyjęty program przygotowań. Nadal podtrzymać kontakt z 
dietetykiem i psychologiem. Spróbować intensywniej pracować nad budową masy mięśniowej co do 
tej pory nie udało się nam uzyskać na zadowalającym poziomie. Pomimo postępu zawodnika w 
elemencie startu możemy przy jego predyspozycjach jeszcze to znacznie poprawić. Zawodnik musi 
też popracować nad rezerwami w aerodynamice. 

6/ Dwójka Chmielewski Wojciech – Kowalewski Jakub – u tych zawodników powinno się 
popracować w kierunku jeszcze lepszego zgrania i czucia, oraz zadbać o właściwe zabezpieczenie 
sprzętowe.  Aby w kolejnych sezonach „celować” w wyższe miejsca konieczne byłoby znalezienie i 
zatrudnienie trenera/mechanika niemieckiego przynajmniej na okres pól roczny. Dałoby to nam 
szansę bieżącego optymalizowania sprzętu do warunków w jakich rozgrywane są zawody. 

9. PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI KOLEJNEGO CYKLU : 

Trener kadry: 

Musimy większy nacisk położyć na systematyczne uczestniczenie wszystkich zawodników w akcjach 
szkoleniowych i  badaniach diagnostycznych, co daję nam większą gwarancję właściwego 
przygotowania poszczególnych zawodników do sezonu. 

 

Opracowanie:  

Marek Skowroński - trener główny kadry 

 

 

Ocena startu w zawodach mistrzowskich w dyscyplinach indywidualnych 

 
Ranga zawodów: Młodzieżowe Mistrzostwa Świata. Miejsce:  Winterberg/Niemcy 

Termin zawodów: 21-28.01.2019    Liczba dni pobytu: 8 Liczba dni zawodów: 3 

 

 1. SKŁAD OSÓB TOWARZYSZĄCYCH: 

L.p. Nazwisko i imię  Funkcja w ekipie Funkcja w pzs 
Data 

Uwagi 
Wyjazdu Powrotu 

1. Skowroński Marek Trener Trener kadry seniorów 21.01.19 r 28.01.19 r  

2. Przerywacz Patryk Fizjoterapeuta  21.01.19 r 28.01.19 r  
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2. SKŁAD  ZAWODNIKÓW: 

L.p. 
Konku-  

rencja 
Nazwisko i imię   

Wynik  planowany* Realizacja* Data 

Miejsce* Wynik Pkt. Miejsce* Wynik Pkt. Wyjazdu Powrotu 

1.  Jedynki 
mężczyzn 

Sochowicz  Mateusz       6-9   5m  4 21.01.19 r 28.01.19 r 

2. jedynki 
kobiet 

Domaradzka Klaudia   6-9   7m  2 21.01.19 r 28.01.19 r 

 

 

 3. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. olimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat     1  1      2 

Liczba punktów      4  2      6 

 

3a. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. nieolimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat              

 

4. INFORMACJE PODSTAWOWE Z ZAWODÓW: 

Konkurencja 
Jed. 

Kob. 
Dwójki 

mężcz. 
Jed. 

Mężcz. 
        

Liczba państw 12 5 13         

Liczba zawodników 14 5 14         

 

 5. WYNIKI UCZESTNICZĄCYCH REPREZENTACJI /wg. punktacji olimpijskiej/: 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba zawod. 

punktujących 
Państwo Ilość pkt. 

Liczba zawod. 

punktujących 
Państwo Ilość pkt. 

Liczba zawod. 

punktujących 

Rosja 16 2 Ukraina 6 1    

Austria 12 2 USA 6 1    

Rumunia 9 3 Canada 5 1    

Niemcy 8 1 Słowacja 4 1    

Łotwa 7 1 Argentyna 3 1    

Włochy 7 1 Australia 3 1    

Polska 6 2 Wielka 

Brytania 
1 1    

Szwajcaria 6 1       

 
6. INDYWIDUALNA OCENA ZAWODNIKÓW / udział w przygotowaniach, realizacja zadania, poziom w 

odniesieniu do czołówki, wnioski /: 
1/ Sochowicz Mateusz -   Brał udział w  cyklu zawodów pucharu świata. Na MM Św wyjechał po tygodniowej 

przerwie w startach ze względu na upadek na treningu w Konigssee w trakcie pucharu świata w wyniku, którego 

doznał urazu głowy i musiał przejść specjalistyczne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do 

dalszych startów.  
Zawodnik wykonał założenie wynikowe i należy zaliczyć jego start w tych zawodach za udany. W treningach i 

zawodach prezentował stabilne przejazdy nie odbiegając znacznie od czołówki. Zawodnik musi w kolejnym 

sezonie przygotowawczym pracować nad zwiększeniem masy, a w przygotowaniu specjalistycznym poprawić 

element startu, oraz nadal pracować nad sylwetką na sankach. 
Jest to dobry prognostyk na przyszłe sezony. 
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2/ Domaradzka Klaudia – brała udział tylko w dwóch zawodach pucharowych poprzedzających M M Św. 
Zawodniczka wykonała zadanie wynikowe. Biorąc pod uwagę, że były to jej jedne z pierwszych ( dokładnie 4 

start) w kategorii seniorów zawodniczka zaprezentowała się dobrze. 
Technicznie jest na zadowalającym poziomie. Najsłabszym ogniwem jest start, nad którym konieczna jest praca 

w celu poprawy: gibkości szybkości oraz techniki wioseł. Poprawić należy również sylwetkę na sankach 

(aerodynamikę). 
 

 

7. INFORMACJA O REPREZENTACJACH WYPRZEDZAJĄCYCH POLSKĘ W PUNKTACJI: 
W  M M Św tak jak w Mistrzostwach Świata seniorów czołówkę tworzą takie kraje jak: 
Roska, Austria, Niemcy, Łotwa, Włochy. 
Widać też postęp takich krajów jak: Rumunia, Słowacja czy Ukraina. 
 

 

8. WNIOSKI SZKOLENIOWE /indywidualne i dla reprezentacji/: 
 

Trener kadry: 
1/ Sochowicz Mateusz jak pokazał ten start powoli ustabilizował swoją jazdę, powoli zbliża się do czołówki. 
Uważam, że należy kontynuować przyjęty program przygotowań. Nadal podtrzymać kontakt z dietetykiem i 

psychologiem. Spróbować intensywniej pracować nad budową masy mięśniowej co do tej pory nie udało się 

nam uzyskać na zadowalającym poziomie. Pomimo postępu zawodnika w elemencie startu możemy przy jego 

predyspozycjach jeszcze to znacznie poprawić. Zawodnik musi też popracować nad rezerwami w 

aerodynamice. 
 

2/ Domaradzka Klaudia jest młodą zawodniczką szkoloną w kadrze juniorów. Dobrze przygotowana siłowo. 
Ze względu na małe doświadczenie często spore trudności sprawiają jej niektóre elementy torów co wymaga 

większego „objeżdżenia”. Musimy zawodniczkę objąć intensywniejszym programem szkolenia 

umożliwiającym jej odbywanie treningów na trenażerach w celu poprawy elementu startu, oraz większą uwagę 

skierować na przygotowanie gibkościowe i koordynacyjne. Zawodniczka tak jak jej kolega musi  popracować 

nad rezerwami w aerodynamice.  
 

Opracował: 

Marek Skowroński, trener główny kadry 

 

 

Ocena startu w zawodach mistrzowskich w dyscyplinach 

indywidualnych 
 

Ranga zawodów: .....Mistrzostwa Europy                       Miejsce: Oberhof/Niemcy. 
Termin zawodów: 4-11.02.2019 r. Liczba dni pobytu: ....7. Liczba dni 

zawodów: ....3........ 

 
 1. SKŁAD OSÓB TOWARZYSZĄCYCH: 

L.p. Nazwisko i imię  Funkcja w ekipie Funkcja w pzs 
Data 

Uwagi 
Wyjazdu Powrotu 

1. Skowroński Marek Trener Trener kadry seniorów 04.02.19 r 11.02.19 r  

2. Makasewicz Krzysztof Fizjoterapeuta  04.02.19 r 11.02.19 r  
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2. SKŁAD  ZAWODNIKÓW: 

L.p. 
Konku-  

rencja 
Nazwisko i imię   

Wynik  planowany* Realizacja* Data 

Miejsce* Wynik Pkt. Miejsce* Wynik Pkt. Wyjazdu Powrotu 

1.  Jedynki 
kobiet 

Kuls  Kusyk Ewa      15-25   17 m   04.02.19 r 11.02.19 r 

2.  jedynki 
kobiet 

Domaradzka Klaudia   25-30   DNF   04.02.19 r 11.02.19 r 

3. Jedynki 
mężczyzn 

Kurowski Maciej  20-25   20 m   04.02.19 r 11.02.19 r 

4. Jedynki 
mężczyzn 

Sochowicz  Mateusz       20-30   17 m   04.02.19 r 11.02.19 r 

5. Dwójki Chmielewski Wojciech  8-12   14 m   04.02.19 r 11.02.19 r 

6. Dwójki Kowalewski Jakub             
 

8-12   14 m   04.02.19 r 11.02.19 r 

7. Drużyna Skład ustalony po konkurencjach 
indyw. 

do 6  3 6 m  3   

*- cyfry arabskie 
 

 

 3. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. olimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat      1   1 1 3  4 

Liczba punktów       3   3     

 

3a. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. Nieolimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat          1 5  6 

 

4. INFORMACJE PODSTAWOWE Z ZAWODÓW: 

Konkurencja 
Dwójki 

mężcz. 
Jed. 

kobiet 
Jed. 

Mężcz. 
Sztafety        

Liczba państw 8 12 11 7        

Liczba zawodników 15 25 26 7        

 

 5. WYNIKI UCZESTNICZĄCYCH REPREZENTACJI /wg. punktacji olimpijskiej/: 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba zawod. 

punktujących 
Państwo Ilość pkt. 

Liczba zawod. 

punktujących 
Państwo Ilość pkt. 

Liczba zawod. 

punktujących 

Niemcy 53 9   1    

Rosja 28 6       

Łotwa 22 5       

Austria 18 4       

Włochy 16 4       

Polska 3 1       

Ukraina 2 1       

Szwajcaria 1 1        

 
6. INDYWIDUALNA OCENA ZAWODNIKÓW / udział w przygotowaniach, realizacja zadania, poziom w 

odniesieniu do czołówki, wnioski /: 
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1/ Kuls Kusyk Ewa – Brała udział w części cyklu zawodów pucharu świata.  Wykonała zadanie wynikowe w 

starcie indywidualnym i drużynowym. Zawodniczka doznała kontuzji w okresie jesiennym. Z tego powodu nie 

brała udziału w części akcji szkoleniowych oraz zawodów pucharowych. Pomimo wykonania założeń 

wynikowych jej czasy startów i przejazdów była odległe od naszych wcześniejszych oczekiwań na co duży 

wpływ miała kontuzja  a co za tym idzie mała ilość ślizgów treningowych i startów. 
2/ Domaradzka Klaudia – brała udział tylko w dwóch zawodach pucharowych i  M Św. 
Zawodniczka miała upadek w 1 ślizgu i nie ukończyła zawodów. Nie wykonała zadania wynikowego.  
Została początkiem roku powołana jako juniorka na akcje seniorów ze względu na kontuzje zawodniczek: 
Kuls Kusyk Ewa i Wojtuściszyn Natalia aby być  zawodniczką rezerwową do startu drużynowego w przypadku 

złej dyspozycji startowej wymienionych zawodniczek.   
3/ Kurowski Maciej –  Brał udział w  cyklu zawodów pucharu świata. Wykonał zadanie wynikowe w starcie 

indywidualnym.   
4/ Sochowicz Mateusz -   Brał udział w  cyklu zawodów pucharu świata. 
Zawodnik wykonał założenie wynikowe i należy zaliczyć jego start w tych zawodach do udanych. W treningach 

i zawodach prezentował stabilne przejazdy nie odbiegając znacznie od czołówki. Zawodnik musi w kolejnym 

sezonie przygotowawczym pracować nad zwiększeniem masy, a w przygotowaniu specjalistycznym poprawić 

element startu, oraz nadal pracować nad sylwetką na sankach. 
Jest to dobry prognostyk na przyszłe sezony. 
5/ Dwójka Chmielewski Wojciech – Kowalewski Jakub - Brali udział w  cyklu zawodów pucharu świata. 

Błąd w  1 ślizgu wyeliminował dwójkę z walki o miejsce w pierwszej „8”.Nie wykonali  zadania wynikowego 

w starcie indywidualnym. Wykonali w drużynowym .  Nie odbiegają już od ścisłej czołówki światowej. W ich 

przypadku należałoby znaleźć możliwości jeszcze lepszego zoptymalizowania sprzętu, aby uniezależnić ich 

wyniki od aktualnie panujących na torze warunków pogodowych. 
 

 

7. INFORMACJA O REPREZENTACJACH WYPRZEDZAJĄCYCH POLSKĘ W PUNKTACJI: 
Ponownie Niemcy startują na własnym obiekcie zdominowali zawody, ale widoczny jest kolejny duży 

postęp takich reprezentacji jak Rosja, Austria, Włochy i Łotwa. Wszystkie te kraje dysponują dużą 

ilością dobrze wyszkolonych zawodników.  
 

8. WNIOSKI SZKOLENIOWE /indywidualne i dla reprezentacji/: 
 

Trener kadry: 

 

1/Kuls Ewa- zawodniczka musi po doświadczeniach mijającego sezonu więcej pracy treningowej 

poświęcić na przygotowanie ogólne i brać udział we wszystkich akcjach szkoleniowych 

organizowanych w okresie wiosenno-letnim. 
2/ Domaradzka Klaudia – jest młodą zawodniczką szkoloną w kadrze juniorów. Dobrze przygotowana siłowo. 
Ze względu na małe doświadczenie często spore trudności sprawiają jej niektóre elementy torów co wymaga 

większego „objeżdżenia”. Musimy zawodniczkę objąć intensywniejszym programem szkolenia 

umożliwiającym jej odbywanie treningów na trenażerach w celu poprawy elementu startu, oraz większą uwagę 

skierować na przygotowanie gibkościowe i koordynacyjne. Zawodniczka  musi  popracować nad rezerwami w 

aerodynamice. 
3/ Kurowski Maciej – zawodnik tzw.”starszy” w związku z tym może on tylko utrzymać na odpowiednim 

poziomie przygotowanie ogólne – sprawność. W technice jazdy mógłby popracować nad bardziej 

aerodynamiczną sylwetką. 
4/ Sochowicz Mateusz -  jak pokazał kolejny start powoli ustabilizował swoją jazdę, powoli zbliża się do 

czołówki. 
Uważam, że należy kontynuować przyjęty program przygotowań. Nadal podtrzymać kontakt z dietetykiem i 

psychologiem. Spróbować intensywniej pracować nad budową masy mięśniowej co do tej pory nie udało się 

nam uzyskać na zadowalającym poziomie. Pomimo postępu zawodnika w elemencie startu możemy przy jego 

predyspozycjach jeszcze to znacznie poprawić. Zawodnik musi też popracować nad rezerwami w 

aerodynamice. 
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5/ Dwójka Chmielewski Wojciech – Kowalewski Jakub – u tych zawodników powinno się popracować w 

kierunku jeszcze lepszego zgrania i czucia, oraz zadbać o właściwe zabezpieczenie sprzętowe.  
 

Aby w kolejnych sezonach „celować” w wyższe miejsca konieczne byłoby znalezienie i zatrudnienie 

trenera/mechanika niemieckiego przynajmniej na okres pól roczny. Dałoby to nam szansę bieżącego 

optymalizowania sprzętu do warunków w jakich rozgrywane są zawody. 
 

 

9. PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI KOLEJNEGO CYKLU : 
Trener kadry: 
Musimy większy nacisk położyć na systematyczne uczestniczenie wszystkich zawodników w akcjach 

szkoleniowych i  badaniach diagnostycznych, co daję nam większą gwarancję właściwego przygotowania 

poszczególnych zawodników do sezonu. 
 

Marek Skowroński 

Trener Główny Kadry Narodowej 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PZSSan Saneczkarstwo Lodowe KNJ 
Ocena sezonu 2019 – 2020 

 
Trenerzy prowadzący: Andrzej Śmierzchalski – Lesław Poręba 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
W kadrze Juniorów biorących udział w treningach w okresie przygotowawczym do sezonu 
zimowego znajdowali się następujący zawodnicy: Anna Bryk, Patrycja Karaś, Nikola 
Domowicz, Dominika Piwkowska, Ewa Białogłowy, Marcin Kiełbasa, Kacper Imiołek, Łukasz 
Maćkała, Marek Samek, Kamil Dziedzina, Jakub Karaś i Mateusz Karaś. W okresie letnim 
odbyły się cztery konsultaje szkoleniowe: Sarajewo-Bośnia i Hercegowina (jazda na 
sankach z kółkami), COS Cetniewo, Ośrodek Stalownik w Bartkowej nad jeziorem 
Rożnowskim oraz Krynica-Zdrój (trening startów na lodowisku). 
Okres jesienny to już treningi na lodzie gdzie priorytet mieli zawodnicy  przygotowujący się 
do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich Lozanna 2020. Odbyli oni siedem konsultacji 
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szkoleniowych: Sigulda-Łotwa, Altenberg, Oberhof, Winterberg-Niemcy oraz Innsbruck-
Austria. 
Kontynuowana była współpraca z Niemiecką Federacją Saneczkową w ramach programu 
partnerskiego „Patanschaft”. Dzięki temu juniorzy oddali w sumie 243 ślizgi na torach 
niemieckich trenując razem z kadrą niemiecką. W wymiarze finansowym jest to kwota 7290 
€uro czyli około 31 350 zł. które nie musieliśmy zapłacić. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ślizgi oddane przez zawodników 
Indywidualna ocena zawodników 

Anna Bryk 
P. Świata J.A. 

Innsbruck 

P. Świata J.A. 

Innsbruck 

P. Świata J.A. 

Konigssee 

P. Świata 

Jun. 

Konigssee 

P. Świata 

J.A. 

Altenberg 

MIO Lozanna 2020 

St. Moritz 

P. Świata 

Jun. 

Winterberg 

M Europy 

Winterberg 

M Świata 

Oberhof 

20 / 42 19 / 42 23 / 38 DNS 18 / 33 16 / 24 7 / 19 DNS 25 / 

40 

 

Zawodniczka  realizuje założone cele. Jako juniorka młodsza potrafi nawiązać walkę 

ze starszymi koleżankami w grupie juniorów. W sezonie letnim powinna na treningach 

skupić się na budowaniu siły oraz dynamiki. 

 

Patrycja Karaś 
P. Świata J.A. 

Innsbruck 

P. Świata J.A. 

Innsbruck 

P. Świata J.A. 

Konigssee 

P. Świata 

Jun. 

Konigssee 

P. Świata 

J.A. 

Altenberg 

MIO Lozanna 2020 

St. Moritz 

P. Świata 

Jun. 

Winterberg 

M Europy 

Winterberg 

M Świata 

Oberhof 

22 / 42 24 / 42 19 / 38 DNS DNS DNS 9 / 19 DNS DNS 

 

Zawodniczka ambitna. Powinna poprawić nawyki żywieniowe oraz popracować nad 

siłą i dynamiką. 
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Nikola Domowicz – Dominika Piwkowska 
P. Świata J.A. 

Innsbruck 

P. Świata J.A. 

Innsbruck 

P. Świata J.A. 

Konigssee 

P. Świata 

Jun. 

Konigssee 

P. Świata 

J.A. 

Altenberg 

MIO Lozanna 2020 

St. Moritz 

P. Świata 

Jun. 

Winterberg 

M Europy 

Winterberg 

M Świata 

Oberhof 

13 / 18 10 / 18 13 / 16 DNS 7 / 16 5 / 11 4 / 11 DNS DNS 

 

Zawodniczki bardzo ambitne. Pokazały że potrafią walczyć z czołówką światową. 

Posiadają jednak słaby start. Powinny popracować nad siłą i dynamiką. 

 

Klaudia Domaradzka 
P. Świata J.A. 

Innsbruck 

P. Świata J.A. 

Innsbruck 

P. Świata J.A. 

Konigssee 

P. Świata 

Jun. 

Konigssee 

P. Świata 

Jun. 

Altenberg 

MIO Lozanna 2020 

St. Moritz 

P. Świata 

Jun. 

Winterberg 

M Europy 

Winterberg 

M Świata 

Oberhof 

DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 11 / 

40 

 

W tym sezonie startowała cały czas w grupie seniorów dojechała tylko na Mistrzostwa 

Świata Juniorów w Oberhofie. Wykonała zadanie wynikowe w 100%. 

 

Kiełbasa Marcin 
P. Świata J.A. 

Innsbruck 

P. Świata J.A. 

Innsbruck 

P. Świata  

J.A. 

Konigssee 

P. Świata 

Jun. 

Konigssee 

P. Świata 

J.A. 

Altenberg 

MIO Lozanna 2020 

St. Moritz 

P. Świata 

Jun. 

Winterberg 

M Europy 

Winterberg 

M Świata 

Oberhof 

18 / 51 16 / 51 31 / 46 DNS 14 / 40 12 / 28 DNS DNS DNS 

 

Zawodnik ten nie ma powtarzalności przejazdów. Na treningach i zawodach ma problem 

wykonać dwa równe przejazdy. Musi popracować nad koordynacją ruchową, siłą 

oraz dynamiką. Jak na swoją budowę ma bardzo słabe starty. 

 

Kacper Imiołek – Łukasz Maćkała 
P. Świata J.A. 

Innsbruck 

P. Świata J.A. 

Innsbruck 

P. Świata J 

A. 

Konigssee 

P. Świata 

Jun. 

Konigssee 

P. Świata 

Jun. 

Altenberg 

MIO Lozanna 2020 

St. Moritz 

P. Świata 

J.A. 

Winterberg 

M Europy 

Winterberg 

M Świata 

Oberhof 

9 / 17 7 / 17 6 / 16 DNS 4 /13 4 / 11 1 / 8 DNS 12 / 

23 

 

Zawodnicy bardzo ambitni. Jeżdżą bardzo równo. Jako juniorzy młodsi potrafią 

walczyć już w czołowej grupie juniorów. Powinni poprawić jeszcze start.   

 

Jakub Karaś – Mateusz Karaś 
P. Świata J.A. 

Innsbruck 

P. Świata J.A. 

Innsbruck 

P. Świata 

JA. 

Konigssee 

P. Świata 

Jun. 

Konigssee 

P. Świata 

Jun. 

Altenberg 

MIO Lozanna 2020 

St. Moritz 

P. Świata 

Jun. 

Winterberg 

M Europy 

Winterberg 

M Świata 

Oberhof 

DNS DNS DNS 6 / 7 DNF DNS 9 / 12 

10 / 12 
8 / 10 14 / 

23 
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Są to juniorzy. Powinni poprawić powtarzalność przejazdów oraz start. 

 

Ogólna ocena zawodników 
 

Wszyscy zawodnicy na ogół mają nie najlepsze starty. Przyczyna to słaba siła i brak 

dynamiki. W sezonie letnim powinni zwrócić szczególną uwagę na budowę tych 

elementów. 

 

Trofea juniorów młodszych 
 

 
 

PZSSan  

▪ Ocena startu w zawodach mistrzowskich w dyscyplinach 

indywidualnych 
Ranga zawodów: Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Lozanna 2020 .Miejsce: St. Moritz / Szwajcaria 

Termin zawodów: 17,18 i 20.01.2020    Liczba dni pobytu: 14  Liczba dni zawodów: 3 
 

 1. SKŁAD OSÓB TOWARZYSZĄCYCH: 
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L.p. Nazwisko i imię  Funkcja w ekipie Funkcja w pzs 
Data 

Uwagi 
Wyjazdu Powrotu 

1. Śmierzchalski Andrzej Trener  07.01.20 20 21.01.2020  

2. Poręba Lesław Trener  07.01.2020 21.01.2020  

 

2. SKŁAD  ZAWODNIKÓW: 

L.p. 
Konku-  

rencja 
Nazwisko i imię   

Wynik  planowany* Realizacja* Data 

Miejsce* Wynik Pkt. Miejsce* Wynik Pkt. Wyjazdu Powrotu 

1.  Jedynki 
kobiet 

Anna Bryk Do 14   16 / 24   07.01.2020 21.01.2020 

2.  Jedynki 
mężczyzn 

Marcin Kiełbasa Do 15   12 / 28   07.01.2020 21.01.2020 

3. Dwójki 
kobiet 

Nikola Domowicz 
Dominika Piwkowska 

Do 10   5 / 11   07.01.2020 21.01.2020 

4. Dwójki 
mężczyzn 

Kacper Imiołek 
Łukasz Maćkała 

Do 8   

 

4 / 11   07.01.2020 21.01.2020 

5.  
Sztafeta 

Anna Bryk 
Marcin Kiełbasa 
Kacper Imiołek 
Łukasz Mackała 

Do 10   9 / 13   07.01.2020 21.01.2020 

*- cyfry arabskie 
 

 

 3. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. olimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat    1 1    2 3   3 

Liczba punktów     5 4        9 

 

 

3a. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. nieolimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat              

 

 

 

4. INFORMACJE PODSTAWOWE Z ZAWODÓW: 

Konkurencja 
Dwójki 

mężczyzn 
Jedynki 

kobiet 
Jedynki 

mężczyzn 
Sztafety 

Dwójki 
kobiet 

      

Liczba państw 11 16 18 13 11       

Liczba zawodników 22 24 28 52 22       

 

 

5. WYNIKI UCZESTNICZĄCYCH REPREZENTACJI /wg. punktacji olimpijskiej/: 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba zawod. 

punktujących 
Państwo Ilość pkt. 

Liczba zawod. 

punktujących 
Państwo Ilość pkt. 

Liczba zawod. 

punktujących 

GER 49 12 USA 8 7 ITA 4 1 

RUS 30 10 ROU 8 7 TPE 3 2 

LAT 30 10 UKR 7 5 BUL 2 2 

CAN 14 4 SVK 6 4    

POL 9 4 AUT 4 3    



35 
 

 

 

6. INDYWIDUALNA OCENA ZAWODNIKÓW / udział w przygotowaniach, realizacja zadania, poziom w 

odniesieniu do czołówki, wnioski /: 

 
1/ Anna Bryk – nie wykonała zadania wynikowego. Zabrakło dwóch miejsc. Zawodniczka startowała na swoim 

poziomie. Miała bardzo słabe starty z powodu drobnej kontuzji palca ręki. Spowodowało to pogorszenie 

wyników. 

 
2/ Marcin Kiełbasa – wykonał zadanie wynikowe (12/28) przy planowanym 15. Zawodnik pomimo dobrego 

wyniku jak na swoje możliwości powinien mieć dużo lepsze starty. W przygotowaniach do następnego sezonu 

należy zwiększyć treningi startów. 

 
3/ Dwójka Nikola Domowicz-Dominika Piwkowska – wykonały zadanie wynikowe (5/11) przy planowanym 

10. Dwójka ta zaczyna już jeździć  bardzo stabilnie. Należy poprawić jeszcze technikę startów. 

 
4/ Dwójka Kacper Imiołek-Łukasz Maćkała – wykonali zadanie wynikowe (4/11) przy planowanym 8. 

Dwójka jeździ bardzo pewnie. Należy jeszcze poprawić technikę startów.   

 

 
7. INFORMACJA O REPREZENTACJACH WYPRZEDZAJĄCYCH POLSKĘ W PUNKTACJI: 
W zasadzie państwa posiadające tory saneczkowe odbiegają dużo od naszych zawodników. Jednak tym razem 

wypadliśmy w punktacji lepiej od USA, AUT i ITA którzy posiadają tory saneczkowe. Brak obiektu w dużym 

stopniu zniechęca młodzież do uprawiania tego sportu. Przy małej ilości chętnych jest bardzo trudno wybrać 

osoby mające odpowiednie predyspozycje.  
 

 

8. WNIOSKI SZKOLENIOWE /indywidualne i dla reprezentacji/: 
Trener kadry: 
Wszyscy zawodnicy w grupie juniorów muszą bardzo dużo czasu poświecić na trening startów. Jest to 

największy mankament tych zawodników. Ponadto w okresie przygotowawczym pracować nad siłą, dynamiką 

i zwinnością w macierzystych klubach oraz w Szkole Mistrzostwa Sportowego. 
 

 

9. PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI KOLEJNEGO CYKLU : 
Trener kadry: 
Aby osiągnąć lepsze przygotowanie do następnego sezonu planujemy zgrupowania treningowe w okresie letnim 

w ośrodkach COS. 
 

 

Andrzej Śmierzchalski 

Trener kadry narodowej juniorów i juniorów młodszych  
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OCENA STARTÓW W SEZONIE 2018 – 2019 

grupa juniorów i juniorów młodszych 

 
Do kadry juniorów powołanych zostało 6 zawodników:  Klaudia Domaradzka, Nadia Chodorek, 
Natalia Jamróz, Kacper Tarnawski, Arkadiusz Dybalski, Dominik Houhoud. 
A do kadry juniorów młodszych oraz YOG powołanych zostało 12 zawodników:  Natalia Wojnarowska, 
Patrycja Karaś, Anna Bryk, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Jakub Karaś, Mateusz Karaś, 
Marcin Kiełbasa, Stanisław Bielawski, Imiołek Kacper, Łukasz Maćkała, Kamil Dziedzina. 
Trenerem prowadzącym był Andrzej Śmierzchalski. Z kadrą współpracował trener Dariusz Ziarno. 
Kontynuowana była współpraca z Niemiecką Federacją Saneczkową. W ramach programu 
partnerskiego „Patenschaft”, juniorzy korzystali nieodpłatnie z treningów na czterech torach i  oddali 
253 ślizgi na lodzie. W wymiarze finansowym jest to kwota 7590,00 € czyli około 32 600,00 złotych, 
które nie musieliśmy zapłacić za treningi na niemieckich obiektach. 
 

1. Ślizgi treningowe i w zawodach w sezonie 2017/18 – KNJ 

Tor 

Tarnawski 
Kacper 

Wojnarowsk
a Natalia 

Domaradzka 
Klaudia 

Jamróz 
Natalia 

Karaś Jakub 
Karaś 

Mateusz    

                         
Ślizgi TR 

S
T 

SUM
A 

T
R 

S
T 

SUM
A TR 

S
T 

SUM
A 

T
R 

S
T 

SUM
A TR 

S
T 

SUM
A 

ŁĄCZNI
E 

Oberhof 6 – 
13.10.2018 
Patenschaft 20 2 22     0 20 2 22     0 17 2 19 63 

Altenberg 21-
27.10.2018 
Patenschaft 21 2 23     0 21 2 23     0 21 2 23 69 

Winterberg 
27.10-
03.11.2018 
Patenschaft 19 2 21     0 19 2 21     0 14 2 16 58 

Konigssee 10-
16.11.2018 
Patenschaft 21   21     0 21   21     0 21   21 63 

Innsbruck 18-
26.12.2018 
Puchar Św. 
Sen. 5 1 6     0 5 1 6     0     0 12 

Sigulda 08-
20.12.2018 ZS 20   20 28   28 24   24 31   31 21   21 124 

St. Moritz JEM i 
JWC 6-
20.01.2019 5 3 8 15 2 17     0 15 2 17 15 3 18 60 

Innsbruck ITW 
21-28.02.2019 21   21     0     0     0 21   21 42 

Innsbruck WM 
29.02.2019 5 2 7     0     0     0     0 7 

Winterberg 
JWC 02-
10.03.2019 7 2 9     0     0     0     0 9 

Oberhof JWC 
10-18.03.2019 7 2 9     0     0     0     0 9 
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Łącznie 
15

1 16 167 43 2 45 110 7 117 46 2 48 
13

0 9 139 516 

Kółka       0 0 0       0 0 0         

Lód 
15

1 16 167 43 2 45 110 7 117 46 2 48 
13

0 9 139 516 

Lód do I 
pucharu     113     45     72     48     97 389 

 
TR 
- 

ślizgi 
treningowe               

 

ST 
- 

Starty w 
zawodach i 
testach  

Zaw
.  Test.        

 

BP
- 

Ślizgi 
bezpłatne              

 
 
 

 
 
 

2. 2. Ślizgi treningowe i w zawodach w sezonie 2018/19 – KN YOG 
 
 

Tor 

Bryk Anna 
Karaś 

Patrycja 
Kiełbasa 
Marcin 

Domowicz 
Nikola 

Piwkowska 
Dominika 

Imiołek 
Kacper  
Maćkała 
Łukasz 

Dziezina 
Kamil 

Bielawski 
Stanisław   

                         
Ślizgi TR 

S
T 

SUM
A TR 

S
T 

SUM
A TR 

S
T 

SUM
A TR 

S
T 

SUM
A TR 

S
T 

SUM
A 

T
R 

S
T 

SUM
A 

ŁĄCZ
NIE 

ITW 
Altenbe
rg 16-
21.10.20
18 ITW 12 2 14 15 2 17 15 2 17 11 2 13 14 2 16     0 77 

ITW 
Oberhof 
21-
28.10.20
18 ITW 11 2 13 11 2 13 11 2 13 11 2 13 11 2 13     0 65 

ITW Igls 
04-
10.11.20
18 ITW 18   18 17   17 18   18 17   17 15   15     0 85 

Altenbe
rg 18-
26.11.20
18 ITW 20   20 20   20 20   20 20   20     0 

1

2   12 92 

Sigulda 
08-
20.12.20
18 ZS 26   26 28   28 31   31 28   28 31   31     0 144 

St. 
Moritz 
JWC 6-
20.01.20
19 15 3 18 15 2 17 15 2 17 13 2 15 15 2 17     0 84 

Innsbru
ck ITW 
21- 21   21     0     0     0     0     0 21 
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28.02.20
19 

Innsbru
ck JWM 
29.02-
03.03.20
19 7 3 10     0     0     0     0     0 10 

Winterb
erg 
JWC 02-
10.03.20
19 7 2 9 7 2 9 7 2 9 7 2 9 7 2 9     0 45 

Oberhof 
JWC 10-
18.03.20
19 7 2 9 7 2 9 7 2 9 7 2 9 7 2 9     0 45 

Łącznie 

14

4 

1

4 158 

12

0 

1

0 130 

12

4 

1

0 134 

11

4 

1

0 124 

10

0 

1

0 110 

1

2 0 12 668 

Kółka                                       

Lód 
14

4 
1
4 158 

12
0 

1
0 130 

12
4 

1
0 134 

11
4 

1
0 124 

10
0 

1
0 110 

1
2 0 12 668 

Lód do I 
pucharu     91     95     99     91     75     0 463 

 
TR 
- 

ślizgi 

treningowe                  

 

ST 
- 

Starty w 

zawodach i 

testach  
Za
w.  Test.           

 

BP
- 

Ślizgi 

bezpłat

ne                 

 
 

3. Wyniki 

 
 Puchar 

Św. St. 

Moritz 

Puchar 

Św. 

Winterber

g 

Puchar 

Sw. 

Oberhof 

Puchar 

Sw. FINAŁ 

Mistrz. 

Św. Igls 

Mistrz. 

Eur. St. 

Moritz 

Juniorzy       

Kacper Tarnawski 13 / 19 13 / 27 13 / 24 20 / 27 20 / 41 12 / 16 

Klaudia 

Domaradzka 

DNS DNS DNS DNS 40 / 53 DNS 

Natalia Jamróz 23 / 24 29 / 32 20 / 24 27 / 36 DNS 18 / 20 

Juniorzy młodsi       
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Natalia 

Wojnarowska 

33 / 39 35 / 45 26 / 34 42 / 61 DNS DNS 

Anna Bryk 13 / 39 30 / 45 21 / 33 26 / 61 33 / 53 DNS 

Patrycja Karaś 25 / 39 29 / 45 17 / 34 35 / 61 DNS DNS 

Nikola Domowicz 

Dominika 

Piwkowska 

9 / 11 10 / 14 11 / 12 10 /18 DNS DNS 

Marcin Kiełbasa 24 / 47 19 / 41 18 / 33 31 /57 DNS DNS 

Jakub Karaś    

Mateusz Karaś 

5 / 13 10 / 14 6 / 13 9 / 19 22 / 24 DNS 

Kacper Imiołek   

Łukasz Maćkała 

11 / 13 11 / 14 11 / 13 11 / 19 DNS DNS 

Drużyna Mistrz. Św. Kacper Tarnawski 

Jakub Karaś Mateusz Karaś 

  7 / 13  

 
 
Ocena indywidualna poszczególnych zawodników 
Kacper Tarnawski- na mistrzostwach Świata Juniorów wykonał zadanie wynikowe, jednak wynik był 
słabszy o trzy miejsca w stosunku do poprzedniego sezonu. Po czasach uzyskiwanych na treningach 
spodziewałem się wyższej lokaty (około 15 miejsca). Zawodnik ten od następnego sezonu jest 
młodzieżowcem. Decyzja o dalszym szkoleniu należy już do trenera kadry seniorów Marka 
Skowrońskiego. 
Domaradzka Klaudia- nie wykonała zadania wynikowego na Mistrzostwach Świata i nie startowała w 
Mistrzostwach Europy. Nie brała udziału w treningach poprzedzających Mistrzostwa Świata (ITW) 
ponieważ startowała w tym czasie na Mistrzostwach Świata Seniorów. Przyjechała do Innsbrucka na 
ślizgi oficjalne. Według czasów uzyskiwanych w tych ślizgach mogła walczyć o miejsce 10 – 15. W 
zawodach w pierwszym ślizgu popełniła błąd już na pierwszym wirażu co wyeliminowało ją z dalszej 
walki. Nie jestem w stanie określić jaka była przyczyna. Może wypadek przy pracy, słaba koncentracja 
przed zawodami, zła dyspozycja dnia ?. Zawodniczka na treningach osiąga czasy zadowalające, należy 
jednak poprawić jeszcze technikę startu oraz popracować nad lepszą aerodynamiką (pozycją w czasie 
ślizgu). 
Natalia Jamróz- w St. Moritz zdobyła przedostatnie miejsce. Trenerzy obecni na zgrupowaniu 
postanowili odsunąć ją od startu w Mistrzostwach Świata Juniorów wstawiając w to miejsce najlepszą 
Juniorkę młodszą (Yog) Annę Bryk, która uzyskiwała dużo lepsze czasy na treningach od Natalii Jamróz. 
Anna Bryk w swojej grupie Juniorów młodszych w Pucharze Świata zdobyła miejsce 13 / 38. W 
dalszych Pucharach Świata u Natalii Jamróz nie nastąpiła żadna poprawa. 
Natalia Wojnarowska-w grupie Juniorek młodszych wypadła najsłabiej. 
Anna Bryk-w swojej grupie uzyskiwała najlepsze wyniki. Przejazdy jej cechowała bardzo duża 
stabilność i powtarzalność. Należy jeszcze popracować nad startami i dalej doskonalić technikę 
przejazdu. 
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Patrycja Karaś-w grupie Juniorek była na drugiej pozycji. W stosunku do poprzedniego sezonu 
poprawiła technikę przejazdów. Należy poprawić starty i dalej doskonalić technikę przejazdu. 
Nikola Domowicz / Dominika Piwkowska- dwójka kobiet, zawodniczki te pierwszy sezon startowały 
w Pucharach Świata. Jest to bardzo młoda załoga i należy jeszcze dużo pracować nad techniką startów 
oraz linią przejazdów. 
Marcin Kiełbasa- w stosunku do poprzedniego sezonu zrobił duże postępy w technice przejazdu po 
torze ale należy pracować nad techniką startów, ponieważ jest to jego słaba strona. 
Jakub Karaś / Mateusz Karaś- dwójka męska, w startach nie widać było stabilności. Potrafią zjechać 
bardzo dobrze nawiązując walkę z najlepszymi ale w następnym ślizgu mają problemy. Należy dalej 
pracować nad techniką i powtarzalnością przejazdów. 
 Kacper Imiołek / Łukasz Maćkała- najmłodsza dwójka. Powoli widać poprawę w technice przejazdów, 
jednak należy poprawić diametralnie technikę startów. 
 
Ogólne podsumowanie: 
Jak widać u wszystkich zawodników powtarza się problem z techniką startów. Jest to wynik słabego 
przygotowania kondycyjnego do sezonu. W Klubach brakuje trenerów na etatach z powodu braku 
środków finansowych. Dlatego w obecnym okresie przygotowawczym do sezonu zrezygnowałem ze 
zgrupowania po sezonie w  Siguldzie na korzyść trzech zgrupowań w COSach, aby poprawić siłę i 
dynamikę u zawodników potrzebną do wykonania prawidłowego startu. Resztę założeń należy 
realizować już bezpośrednio na obiektach za granicą.    
 
Trener Kadry Juniorów 
Andrzej Śmierzchalski 
  

 
Ranga zawodów: Mistrzostwa Europy Juniorów                         Miejsce: St. Moritz / Szwajcaria 

Termin zawodów: 17 – 19.01.2019  Liczba dni pobytu: 13      Liczba dni zawodów: 3 

 

 1. SKŁAD OSÓB TOWARZYSZĄCYCH: 

L.p. Nazwisko i imię  Funkcja w ekipie Funkcja w pzs 
Data 

Uwagi 
Wyjazdu Powrotu 

1. Andrzej Śmierzchalski  trener  06.01.2019 20.01.2019  

2. Lesław Poręba trener  06.01.2019 20.01.2019  

3. Dariusz Ziarno trener  06.01.2019 20.01.2019  

8.  

9. 2. SKŁAD  ZAWODNIKÓW: 

L.p. 
Konku-  

rencja 
Nazwisko i imię   

Wynik  planowany* Realizacja* Data 

Miejsce* Wynik Pkt. Miejsce* Wynik Pkt. Wyjazdu Powrotu 

1. jedynki Kacper Tarnawski Do 20  0 12/16  0 11.01.2019 20.01.2019 

2. jedynki Natalia Jamróz Do 20  0 18/19  0 06.01.2019 20.01.2019 

3. drużyna Kacper Tarnawski 
Anna Bryk 
Jakub Karaś 
Mateusz Karaś 

Nie  
planowano 

  7/10  2 11.01.2019 
06.01.2019 
06.01.2019 
06.01.2019 

20.01.2019 
20.01.2019 
20.01.2019 
20.01.2019 

*- cyfry arabskie 
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 3. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. olimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat       1  1 1 1 0 2 

Liczba punktów        2  2 0 0 0 0 

 

3a. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. nieolimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat              

 

4. INFORMACJE PODSTAWOWE Z ZAWODÓW: 

Konkurencja            

Liczba państw 12           

Liczba zawodników 35           

 

 5. WYNIKI UCZESTNICZĄCYCH REPREZENTACJI /wg. punktacji olimpijskiej/: 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba zawod. 

punktujących 
Państwo Ilość pkt. 

Liczba zawod. 

punktujących 
Państwo Ilość pkt. 

Liczba zawod. 

punktujących 

GER 58 15 MDA 0 0    

ITA 27 9 SWE 0 0    

LAT 18 7 CZE 0 0    

RUS 17 9       

AUT 13 6       

SVK 8 9       

POL 2 4       

ROU 2 5       

UKR 1 2       

 
6. INDYWIDUALNA OCENA ZAWODNIKÓW / udział w przygotowaniach, realizacja zadania, poziom w 

odniesieniu do czołówki, wnioski /: 
 Prognoza wynikowa, jeżeli chodzi o ilość startujących nie została przeze mnie trafiona. Liczyłem 

według zapowiedzi na udział dużo większej liczby zawodników. Dla zawodników były to pierwsze zawody w 

tym sezonie ponieważ nie startowaliśmy za oceanem (za duże koszty). Zawodnicy w przygotowaniach 

startowali tylko na konsultacjach treningowych na torach w europie. 
Kacper Tarnawski-zawodnik nie brał udziału w pierwszej części konsultacji treningowej ponieważ miał 

egzaminy zawodowe (klasa maturalna). Dojechał na ślizgi oficjalne (tylko 4 ślizgi  i start w zawodach). Wynik 

jaki uzyskał  jest lepszy od wyniku z poprzedniego sezonu. 
Natalia Jamróz-zawodniczka brała udział od początku zgrupowania (cały tydzień ślizgi treningowe plus ślizgi 

oficjalne). Zdobyła przedostatnie miejsce. Trenerzy obecni na zgrupowaniu postanowili odsunąć ją od startu w 

Mistrzostwach Świata Juniorów wstawiając w to miejsce najlepszą Juniorkę młodszą Annę Bryk, która 

uzyskiwała dużo lepsze czasy na treningach od Natalii Jamróz. W swojej grupie Juniorów młodszych w 

Pucharze Świata zdobyła miejsce 13 / 38. 
Drużyna: Kacper Tarnawski, Anna Bryk, Jakub Karaś, Mateusz Karaś- ekipa ta nie była planowana 

ponieważ składała się z juniorów i juniorów młodszych. Organizator Mistrzostw Europy w ostatniej chwili 

dopuścił do startu juniorów młodszych w drużynach juniorów. Zawodnicy na 10 ekip startujących zajęli 7 

miejsce.  
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7. INFORMACJA O REPREZENTACJACH WYPRZEDZAJĄCYCH POLSKĘ W PUNKTACJI: 
 

 Reprezentacje będące na czele tabeli posiadają bardzo liczne ekipy trenerskie i serwisowe. 

Ekipy, które posiadają do dyspozycji chociaż jeden tor sztucznie lodzony wyprzedzają w znacznym 

stopniu naszych zawodników. Przyczyna, to możliwość trenowania w dowolnym czasie i w dowolnej 

ilości ślizgów oraz możliwość testowania nowych innowacji sprzętowych dających przewagę na 

zawodach. 
 

8. WNIOSKI SZKOLENIOWE /indywidualne i dla reprezentacji/: 
Trener kadry: 

Brak toru saneczkowego sztucznie lodzonego 

      Brak współpracy z psychologami sportowymi w likwidacji stresu startowego. 
      Brak trenerów i mechaników w Klubach z powodów finansowych. 
 

9. PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI KOLEJNEGO CYKLU : 
Trener kadry: 

Trener kadry: 
7. Głębsza współpraca trenerów Klubowych, aby udoskonalić letnie przygotowanie zawodników 

do sezonu zimowego. 
8. Zorganizowanie szkolenia dla trenerów klubowych na temat serwisowania sanek. 

 
Trener Kadry Juniorów 
Andrzej Śmierzchalski 
 
 
 

Ranga zawodów: Mistrzostwa Świata Juniorów. Miejsce:  Innsbruck-Igls/Austria 

Termin zawodów.02.2019    Liczba dni pobytu: . Liczba dni zawodów: 3  

 

 1. SKŁAD OSÓB TOWARZYSZĄCYCH: 

L.p. Nazwisko i imię  Funkcja w ekipie Funkcja w pzs 
Data 

Uwagi 
Wyjazdu Powrotu 

1. Śmierzchalski Andrzej Trener  21.01.19 r 02.02.19 r  

2. Poręba Lesław Trener  21.01.19 r 02.02.19 r  

 

 

 

2. SKŁAD  ZAWODNIKÓW: 

L.p. 
Konku-  
rencja 

Nazwisko i imię   
Wynik  planowany* Realizacja* Data 

Miejsce* Wynik Pkt. Miejsce* Wynik Pkt. Wyjazdu Powrotu 
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1.  Jedynki 
kobiet 

Domaradzka Klaudia Do 23   40/53   28.01.19 r 02.02.19 r 

2.  Jedynki 

kobiet 

Bryk Anna Do 23   33/53 

 

  21.01.19 r 02.02.19 r 

3. Jedynki 

mężczyzn 

Tarnawski Kacper Do 20   20/41   21.01.19 r 02.02.19 r 

4. Dwójki Karaś Jakub 

Karaś Mateusz 

Do 12   

 

22/24   21.01.19 r 02.02.19 r 

Do 
235. 

Dróżyna Domaradzka Klaudia 

Tarnawski Kacper 

Karaś Jakub 

Karaś Mateusz 

Do 10   7/13   21.01.19 r 02.02.19 r 

*- cyfry arabskie 

 

 3. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. olimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat       1  1  2 2 4 

Liczba punktów        2  2     

 

3a. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. nieolimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat              

 

4. INFORMACJE PODSTAWOWE Z ZAWODÓW: 

Konkurencja 
Dwójki 
mężcz. 

Jed. 
kobiet 

Jed. 
Mężcz. 

Sztafety        

Liczba państw 13 19 17 13        

Liczba zawodników 48 53 41 52        

 

 5. WYNIKI UCZESTNICZĄCYCH REPREZENTACJI /wg. punktacji olimpijskiej/: 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba zawod. 
punktujących 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba zawod. 
punktujących 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba zawod. 
punktujących 

GER 55 15 USA 9 5    

RUS 27 11 SVK 4 6    
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AUT 17 7 UKR 3 4    

ITA 16 3 POL 2 4    

LAT 10 9 CZE 1 4    

 

6. INDYWIDUALNA OCENA ZAWODNIKÓW / udział w przygotowaniach, realizacja zadania, poziom w 
odniesieniu do czołówki, wnioski /: 

1/ Domaradzka Klaudia –  nie wykonała zadania wynikowego. Nie brała udziału w treningach 
poprzedzających Mistrzostwa Świata (ITW) ponieważ startowała w tym czasie na Mistrzostwach Świata 
Seniorów. Przyjechała do Innsbrucka na ślizgi oficjalne. Według czasów uzyskiwanych w tych ślizgach mogła 
walczyć o miejsce 10 – 15. W zawodach w pierwszym ślizgu popełniła błąd już na pierwszym wirażu co 
wyeliminowało ją z dalszej walki. Nie jestem w stanie określić jaka była przyczyna. Może wypadek przy pracy, 
słaba koncentracja przed zawodami, zła dyspozycja dnia ?. Zawodniczka osiąga czasy zadowalające, należy 
jednak poprawić jeszcze technikę startu oraz popracować nad lepszą aerodynamiką (pozycją w czasie ślizgu). 

2/ Bryk Anna – nie wykonała zadania wynikowego. Jest to juniorka młodsza YOG (2002 r). Ponieważ w St. 
Moritz była lepszą zawodniczką od juniorki Jamróz Natalii która miała startować w Mistrzostwach Świata 
Juniorów została powołana na te Mistrzostwa za swoją starszą koleżankę. Przy prognozie wynikowej trochę 
się zagalopowałem ustalając wynik do 23 miejsca. Miało to dotyczyć juniorki która nie pojechała na te 
Mistrzostwa. Anna Bryk jako juniorka młodsza startując pierwszy raz na tak poważnej imprezie spisała się 
bardzo dobrze. Miejsce 33 na 53 juniorki jest bardzo przyzwoite. 

3/ Tarnawski Kacper – wykonał zadanie wynikowe (20/41 miejsce). Jednak po czasach uzyskiwanych na 
treningach spodziewałem się wyższej lokaty (około 15 miejsca). Zawodnik ten od następnego sezonu jest 
seniorem. Decyzja o dalszym szkoleniu należy już do trenera kadry seniorów Marka Skowrońskiego. 

4/ Dwójka Karaś Jakub-Karaś Mateusz – nie wykonali zadania wynikowego. Są to jeszcze juniorzy młodsi. 
Jeżeli chodzi o tory w Europie to na tym torze mieli najmniej ślizgów treningowych. Od początku mieli 
problemy w dolnym odcinku toru w labiryncie. Do samych zawodów nie udało im się opanować w pełni tych 
wiraży. Jako juniorzy młodsi muszą jeszcze pracować nad czuciem siły odśrodkowej, pozycją oraz techniką 
startu. 

7. INFORMACJA O REPREZENTACJACH WYPRZEDZAJĄCYCH POLSKĘ W PUNKTACJI: 

W zasadzie wszystkie państwa posiadające tory saneczkowe odbiegają od naszych zawodników. Brak obiektu 
w dużym stopniu zniechęca młodzież do uprawiania tego sportu. Przy małej ilości chętnych jest bardzo 
trudno wybrać osoby mające odpowiednie predyspozycje.  

8. WNIOSKI SZKOLENIOWE /indywidualne i dla reprezentacji/: 

Trener kadry: 

Wszyscy zawodnicy w grupie juniorów muszą bardzo dużo czasu poświecić na trening startów. Jest to 
największy mankament tych zawodników. Ponadto w okresie przygotowawczym pracować nad siłą, 
dynamiką i zwinnością w macierzystych klubach oraz w Szkole Mistrzostwa Sportowego. 

9. PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI KOLEJNEGO CYKLU : 

Aby osiągnąć lepsze przygotowanie do następnego sezonu zaplanowałem trzy zgrupowania treningowe w 
okresie letnim w COS Cetniewo i COS Giżycko-siła, dynamika i zwinność oraz COS Szczyrk-trening startów na 
trenażerach. 

Opracował: 

Andrzej Śmierzchalski – trener kadry juniorów i juniorów młodszych 
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PZSSan  

▪ Ocena startu w zawodach mistrzowskich w dyscyplinach indywidualnych 

Ranga zawodów: Mistrzostwa Świata Juniorów   Miejsce: Oberhof / Niemcy 

Termin zawodów: 21-22.02.2020   Liczba dni pobytu: 10   Liczba dni zawodów: 2 

 
 

 1. SKŁAD OSÓB TOWARZYSZĄCYCH: 

L.p. Nazwisko i imię  Funkcja w ekipie Funkcja w pzs 
Data 

Uwagi 
Wyjazdu Powrotu 

1. Śmierzchalski Andrzej Trener  10.02.20 23.02.20  

2. Poręba Lesław Trener  10.02.20 23.02.20  

 

 

2. SKŁAD  ZAWODNIKÓW: 

L.p. 
Konku-  

rencja 
Nazwisko i imię   

Wynik  planowany* Realizacja* Data 

Miejsce* Wynik Pkt. 
Miejsc

e* 
Wynik Pkt. Wyjazdu Powrotu 

1.  Jedynki 
mężczyzn 

Kiełbasa Marcin Do 28   Nie 

startow

ał 

    

2.  Jedynki 
kobiet 

Domaradzka Klaudia Do 23   11/40   10.02.20 23.02.20 

3. Jedynki 
kobiet 

Bryk Anna Do 25   25/40   10.02.20 23.02.20 

4. Dwójki 
mężczyzn 

Karaś Jakub 
Karaś Mateusz 

Do 10   14/23   10.02.20 23.02.20 

5. Dwójki 
mężczyzn 

Imiołek Kacper 
Maćkała Łukasz 

Do 10   12/23   10.02.20 23.02.20 

6. Drużyna Klaudia Domaradzka-jedynki 
Mateusz Karaś-jedynki 
Kacper Imiołek-dwójki 
Łukasz Maćkała- dwójki 

Nie 
planowano 

  11/12   10.02.20 23.02.20 

*- cyfry arabskie 
 

 

 

 3. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. olimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat          3 1  4 

Liczba punktów               

 

3a. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. nieolimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat              

 

 

4. INFORMACJE PODSTAWOWE Z ZAWODÓW: 

Konkurencja 
Dwójki 

mężczyzn 
Jedynki 

kobiet 
Jedynki 

mężczyzn 
Drużyny        

Liczba państw 12 16 15 12        
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Liczba zawodników 46 40 33 48        

 

  

 

5. WYNIKI UCZESTNICZĄCYCH REPREZENTACJI /wg. punktacji olimpijskiej/: 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba zawod. 

punktujących 
Państwo Ilość pkt. 

Liczba zawod. 

punktujących 
Państwo Ilość pkt. 

Liczba zawod. 

punktujących 

GER 52 13 ITA 7 3    

RUS 43 15 CAN 4 4    

LAT 17 8 ROU 2 4    

USA 9 8 SVK 1 4    

AUT 9 5       

 
6. INDYWIDUALNA OCENA ZAWODNIKÓW / udział w przygotowaniach, realizacja zadania, poziom w 

odniesieniu do czołówki, wnioski /: 
1/ Marcin Kiełbasa – przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata zgłosił niezdolność z powodu kontuzji palca.  
2/ Klaudia Domaradzka – Wykonała zadanie planowane. Widać u tej zawodniczki dużą poprawę w stosunku 

do poprzedniego sezonu. Zawodniczka cały sezon startowała ww grupie seniorów. 
3/ Anna Bryk – Wykonała zadanie planowane. Pomimo, że jest jeszcze ostatni sezon juniorką młodszą pokazała 

że potrafi już walczyć ze starszymi koleżankami. 
4/ Jakub Karaś / Mateusz Karaś – Nie wykonali planowanego zadania. W tym roku najsilniejsze państwa 

wystawiły nie po dwie dwójki lecz po trzy co bardzo utrudniło dostanie się do pierwsze dziesiątki. 
5/ Kacper Imiołek / Mateusz Maćkała – Nie wykonali zadania planowanego. Są to jeszcze juniorzy młodsi. 

Jednak widząc ich ostatnie sukcesy postawiłem im na równo poprzeczkę z dwójką juniorów. Z przyczyny jak 

wyżej nie wykonali zadania planowanego jednak byli lepsi od swoich starszych kolegów.  

 
7. INFORMACJA O REPREZENTACJACH WYPRZEDZAJĄCYCH POLSKĘ W PUNKTACJI: 
W zasadzie państwa posiadające tory saneczkowe odbiegają dużo od naszych zawodników. Brak obiektu w 

dużym stopniu zniechęca młodzież do uprawiania tego sportu. Przy małej ilości chętnych jest bardzo trudno 

wybrać osoby mające odpowiednie predyspozycje.  
 

8. WNIOSKI SZKOLENIOWE /indywidualne i dla reprezentacji/: 
Trener kadry: 
Wszyscy zawodnicy w grupie juniorów muszą bardzo dużo czasu poświecić na trening startów. Jest to 

największy mankament tych zawodników. Ponadto w okresie przygotowawczym pracować nad siłą, dynamiką 

i zwinnością w macierzystych klubach oraz w Szkole Mistrzostwa Sportowego. 
 

9. PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI KOLEJNEGO CYKLU : 
 

Aby osiągnąć lepsze przygotowanie do następnego sezonu planujemy zgrupowania treningowe w okresie 

letnim w ośrodkach COS. 

 

Opracował: Andrzej Śmierzchalski – trener kadry juniorów i juniorów młodszych. 
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Ranga zawodów: Mistrzostwa Europy Juniorów   .Miejsce:  Umhausen 
Termin zawodów: 22-24.02.2019    Liczba dni pobytu: 4 Liczba dni zawodów: 3 

 

 1. SKŁAD OSÓB TOWARZYSZĄCYCH: 

L.p. Nazwisko i imię  Funkcja w ekipie Funkcja w pzs 
Data 

Uwagi 
Wyjazdu Powrotu 

1. Małgorzata Jędrzejko Trener Trener kadry  21.02.19 r 24.02.19 r  

2. Adam Jędrzejko Trener-zawodni  21.02.19 r 24.02.19 r  

 

2. SKŁAD  ZAWODNIKÓW: 

L.p. 
Konku-  

rencja 
Nazwisko i imię   

Wynik  planowany* Realizacja* Data 

Miejsce* Wynik Pkt. Miejsce* Wynik Pkt. Wyjazdu Powrotu 

1.  Jedynki 
kobiet 

Płowy Julia      6-22   8 m   21.01.19 r 24.02.19 r 

2.  Jedynki 
Kobiet 

Promny Klaudia 12-22   11 m   21.01.19 r 24.02.19 r 

3. Jedynki 
mężczyzn 

Szymon Majdak   12-30   24 m   21.01.19 r 24.02.19 r 

4. Dwójki Szymon Majdak 6-16   9 m   21.01.19 r 24.02.19 r 

5. Dwójki Kacper Adamski       6-16   9 m   21.01.19 r 24.02.19 r 

*- cyfry arabskie 

 

 

 3. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. olimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat              

Liczba punktów               

 

3a. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. nieolimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat        1 1 2 1   

 

4. INFORMACJE PODSTAWOWE Z ZAWODÓW: 

Konkurencja 
Dwójki 

mężcz. 

Jed. 

kobiet 

Jed. 

Mężcz. 
Drużyny        

Liczba państw 6 9 14         

Liczba zawodników 9 16 37         

 

 5. WYNIKI UCZESTNICZĄCYCH REPREZENTACJI /wg. punktacji olimpijskiej/: 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba zawod. 

punktujących 
Państwo Ilość pkt. 

Liczba zawod. 

punktujących 
Państwo Ilość pkt. 

Liczba zawod. 

punktujących 

Włochy 39 7 Turcja      

Austria 31 7 Czechy      
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Rosja 12 3 Szwajcaria      

Niemcy 12 3 Słowacja      

Ukraina 9 2 Mołdawia      

Polska 1 1 Słowenia 4 1    

Serbia   Francja      

Chorwacja         

 
6. INDYWIDUALNA OCENA ZAWODNIKÓW / udział w przygotowaniach, realizacja zadania, poziom w 

odniesieniu do czołówki, wnioski /: 

1/ Płowy Julia – Brała udział w  cyklu zawodów pucharu świata.  Wykonała zadanie wynikowe w starcie 

indywidualnym i drużynowym. Jest zawodniczką młodą z perspektywą uzyskania w przyszłości bardzo dobrych 

wyników sportowych .Stale podnosi poziom jazdy. Bardzo dobrze się rozwija jako saneczkarka. 

2/ Majdak Szymon – Również brała udział w  części cyklu zawodów pucharu świata. Wykonał  zadania 

wynikowe.  Systematycznie poprawiał czasy startów indywidualnie. . Zawodnik musi w kolejnym sezonie 

przygotowawczym pracować nad zwiększeniem masy, a w przygotowaniu specjalistycznym poprawić element 

startu, oraz nadal pracować nad sylwetką na sankach i techniką zjazdów. . Bardzo słabym ogniwem jest start, 

nad którym konieczna jest praca w celu poprawy: gibkości szybkości oraz techniki wioseł. Poprawić należy 

również technikę na sankach (aerodynamikę). 

3/ Klaudia Promny –  Brała udział w części cyklu zawodów pucharu świata. Wykonała zadanie wynikowe w 

starcie indywidualnym . Większość oddanych przez zawodniczkę ślizgów była wykonana na średnim poziomie 

technicznym. W uzyskaniu lepszych rezultatów czasowych  przeszkodziła zawodniczce trochę zbyt mała liczba 

ślizgów(ze względu na małe środki finansowe) i słabe parametry aerodynamiczne. Musi pracować nad techniką 

jazdy i szybkością 

5/ Adamski Kacper - Nie  brał udział w  cyklu zawodów pucharu świata. Na ME wyjechał po kontuzji Konrada 

Stano jako tylny zawodnik do dwójki.  

Zawodnik wykonał założenie wynikowe i należy zaliczyć jego start w tych zawodach za udany. W treningach i 

zawodach prezentował poprawne zachowanie jako tylni zawodnik. Zawodnik musi w kolejnym sezonie 

przygotowawczym pracować nad zwiększeniem masy, a w przygotowaniu specjalistycznym poprawić element 

startu, oraz nadal pracować nad sylwetką na sankach,trenować technikę. 

Jest to dobry prognostyk na przyszłe sezony. 

6/ Dwójka Szymon Majdak-Adamski Kacper –Nie  brali udziału w  cyklu zawodów pucharu świata. 

Wykonali  zadanie wynikowe w starcie indywidualnym  . Zawodnicy czyniący ciągłe postępy. Wymagają 

zgrania i dużej ilości ślizgów. 

 

7. INFORMACJA O REPREZENTACJACH WYPRZEDZAJĄCYCH POLSKĘ W PUNKTACJI: 

Austriacy startują na własnym obiekcie byli w czołówce , ale widoczny jest kolejny duży postęp takich 

reprezentacji jak Czesi, Słowenia i Ukraina. Wszystkie te kraje dysponują dużą ilością dobrze 

wyszkolonych zawodników.  

 

8. WNIOSKI SZKOLENIOWE /indywidualne i dla reprezentacji/: 

Trener kadry: 

1/-Płowy Julia –jest zawodniczką młodą(juniorka)która pod względem sportowym rozwija się 

prawidłowo .Musi zostać objęta intensywnym programem szkolenia ,umożliwiając jej odbywanie 

treningów na trenażerach ,w celu poprawy elementu startu, oraz większą uwagę skierować na 

przygotowanie siłowe i koordynacyjne,  zawodniczka musi po doświadczeniach mijającego sezonu 

więcej pracy treningowej poświęcić na przygotowanie ogólne i brać udział we wszystkich akcjach 

szkoleniowych organizowanych w okresie wiosenno-letnim. 
2/ Majdak Szymon – Pierwszy sezon w startach w Pucharach Świata .Musi intensywnie popracować nad 

budową masy mięśniowej co dotychczas nie udało się uzyskać na odpowiednim poziomie .Należy kontynuować 

przyjęty program przygotowań żeby być   w stanie rywalizować z coraz mocniejszymi rywalkami z innych 

krajów. Musi poprawić technikę jazdy.Powinien przygotowywać się na trenażerach żeby poprawić czasy 

startów/ 
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3/ Adamski Kacper – jest młodym zawodnikiem szkolonym w kadrze juniorów. Słabo przygotowany siłowo. 

Ze względu na małe doświadczenie często spore trudności sprawiają mu niektóre elementy torów co wymaga 

większego „objeżdżenia”.Został powołany do kadry w miejsce Konrada Stano który jeździł w dwójkach i przed 

Mistrzostwami Świata złamał nogę. 

4/ Promny Klaudia – zawodnik tzw.”starszy” w związku z tym może on tylko utrzymać na odpowiednim 

poziomie przygotowanie ogólne – sprawność. W technice jazdy mógłby popracować nad bardziej 

aerodynamiczną sylwetką .Szkoli młodych zawodników w jeździe z tyłu dwójki, oraz technikę jazdy w 

jedynkach. Przygotowuje sprzęt i uczy jak przygotować sanki do startów. 
 
6/ Dwójka Szymon Majdak – Adamski Kacper – u tych zawodników powinno się popracować w kierunku 

jeszcze lepszego zgrania i czucia, oraz zadbać o właściwe zabezpieczenie sprzętowe. Należy wspomnieć ze 

tylny zawodnik Kacper uczył się techniki  jazdy z tyłu po kontuzji Konrada.  

 

 

9. PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI KOLEJNEGO CYKLU : 

Trener kadry: 

Musimy większy nacisk położyć na systematyczne uczestniczenie wszystkich zawodników w akcjach 

szkoleniowych i  badaniach diagnostycznych, co daję nam większą gwarancję właściwego przygotowania 

poszczególnych zawodników do sezonu. Zwiększyć ilość treningów na obiektach na których odbywają się 

imprezy mistrzowskie. 

 

Opracowanie: 

Małgorzata Jedrzejko, trener kadry na torach naturalnych 

 

 

 

Ranga zawodów: Mistrzostwa Świata Seniorów   .Miejsce:  Latzfons/Włochy 

Termin zawodów: 30.01-04.02.2019    Liczba dni pobytu: 5 Liczba dni zawodów: 4  

 

 1. SKŁAD OSÓB TOWARZYSZĄCYCH: 

L.p. Nazwisko i imię  Funkcja w ekipie Funkcja w pzs 
Data 

Uwagi 
Wyjazdu Powrotu 

1. Małgorzata Jędrzejko Trener Trener kadry  30.01.19 r 04.02.19 r  

2. Adam Jędrzejko Trener-zawodnik  30.01.19 r 04.02.19 r  

 

2. SKŁAD  ZAWODNIKÓW: 

L.p. 
Konku-  
rencja 

Nazwisko i imię   
Wynik  planowany* Realizacja* Data 

Miejsce* Wynik Pkt. Miejsce* Wynik Pkt. Wyjazdu Powrotu 

1.  Jedynki 
kobiet 

Płowy Julia      12-25   13 m   30.01.19 r 04.02.19 r 
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2.  Jedynki 

mężczyzn 

Adam Jędrzejko 15-38   17 m   30.01.19 r 04.02.19 r 

3. Jedynki 

mężczyzn 

Szymon Majdak   15-38   33 m   30.01.19 r 04.02.19 r 

4. Dwójki Adam Jędrzejko 6-14   9 m   30.01.19 r 04.02.19 r 

5. Dwójki Kacper Adamski       6-14   9 m   30.01.19 r 04.02.19 r 

6. Drużyna Płowy,Jędrzejko,Majdak    6 m  3 30.01.19 r 04.02.19 r 

*- cyfry arabskie 

 3. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. olimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat      1   1 1 1 1 2 

Liczba punktów       3   3    3 

 

3a. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE: 

Konk. nieolimpijskie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 9-16 17-32 33 i dalej Razem 

Liczba lokat          1 1 1  

 

4. INFORMACJE PODSTAWOWE Z ZAWODÓW: 

Konkurencja 
Dwójki 
mężcz. 

Jed. 
kobiet 

Jed. 
Mężcz. 

Drużyny        

Liczba państw 6 14 21 11        

Liczba zawodników 11 25 50 11        

 

5. WYNIKI UCZESTNICZĄCYCH REPREZENTACJI /wg. punktacji olimpijskiej/: 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba zawod. 
punktujących 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba zawod. 
punktujących 

Państwo Ilość pkt. 
Liczba zawod. 
punktujących 

Włochy 47 14       

Austria 40 12       

Rosja 23 12       

Niemcy 6 4       

Ukraina 5 5       

Polska 3 3       

Argentyna 2 3       
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Rumunia 1 3       

 

6. INDYWIDUALNA OCENA ZAWODNIKÓW / udział w przygotowaniach, realizacja zadania, poziom w 
odniesieniu do czołówki, wnioski /: 

1/ Płowy Julia – Brała udział w  cyklu zawodów pucharu świata.  Wykonała zadanie wynikowe w starcie 
indywidualnym i drużynowym. Jest zawodniczką młodą z perspektywą uzyskania w przyszłości bardzo 
dobrych wyników sportowych..  

2/ Majdak Szymon – Również brała udział w  części cyklu zawodów pucharu świata. Wykonał  zadania 
wynikowe.  Systematycznie poprawiał czasy startów indywidualnie. . Zawodnik musi w kolejnym sezonie 
przygotowawczym pracować nad zwiększeniem masy, a w przygotowaniu specjalistycznym poprawić 
element startu, oraz nadal pracować nad sylwetką na sankach i techniką zjazdów. . Bardzo słabym ogniwem 
jest start, nad którym konieczna jest praca w celu poprawy: gibkości szybkości oraz techniki wioseł. Poprawić 
należy również sylwetkę na sankach (aerodynamikę). 

3/ Jędrzejko Adam –  Brał udział w  cyklu zawodów pucharu świata. Wykonał zadanie wynikowe w starcie 
indywidualnym i drużynowym. Większość oddanych przez zawodnika ślizgów była wykonana bardzo dobrze 
technicznie. W uzyskaniu lepszych rezultatów czasowych  przeszkodziła zawodnikowi trochę zbyt „twarda” i 
słabe parametry aerodynamiczne. Technicznie jest na zadowalającym poziomie 

5/ Adamski Kacper - Nie  brał udział w  cyklu zawodów pucharu świata. Na M Św wyjechał po kontuzji 
Konrada Stano jako tylny zawodnik do dwójki.  

Zawodnik wykonał założenie wynikowe i należy zaliczyć jego start w tych zawodach za udany. W treningach i 
zawodach prezentował stabilne przejazdy nie odbiegając znacznie od czołówki. Zawodnik musi w kolejnym 
sezonie przygotowawczym pracować nad zwiększeniem masy, a w przygotowaniu specjalistycznym poprawić 
element startu, oraz nadal pracować nad sylwetką na sankach. 

Jest to dobry prognostyk na przyszłe sezony. 

6/ Dwójka Jędrzejko Adam-Adamski Kacper –Nie  Brali udziału w  cyklu zawodów pucharu świata. Wykonali  
zadanie wynikowe w starcie indywidualnym  . Zawodnicy czyniący ciągłe postępy. 

 

7.INFORMACJA O REPREZENTACJACH WYPRZEDZAJĄCYCH POLSKĘ W PUNKTACJI: 

 
Włosi startują na własnym obiekcie zdominowali zawody, ale widoczny jest kolejny duży postęp takich 
reprezentacji jak Rosja, Austria i Niemcy. Wszystkie te kraje dysponują dużą ilością dobrze wyszkolonych 
zawodników. Równie silna jest ekipa Ukrainy. 

 

8. WNIOSKI SZKOLENIOWE /indywidualne i dla reprezentacji/: 

Trener kadry: 

1/  Płowy Julia –jest zawodniczką młodą(juniorka)która pod względem sportowym rozwija się prawidłowo 
.Musi zostać objęta intensywnym programem szkolenia ,umożliwiając jej odbywanie treningów na 
trenażerach ,w celu poprawy elementu startu, oraz większą uwagę skierować na przygotowanie siłowe i 
koordynacyjne,  zawodniczka musi po doświadczeniach mijającego sezonu więcej pracy treningowej 
poświęcić na przygotowanie ogólne i brać udział we wszystkich akcjach szkoleniowych organizowanych w 
okresie wiosenno-letnim. 
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2/ Majdak Szymon – Pierwszy sezon w startach w Pucharach Świata .Musi intensywnie popracować nad 
budową masy mięśniowej co dotychczas nie udało się uzyskać na odpowiednim poziomie .Należy 
kontynuować przyjęty program przygotowań żeby być   w stanie rywalizować z coraz mocniejszymi 
rywalkami z innych krajów. Musi poprawić technikę jazdy.Powinien przygotowywać się na trenażerach żeby 
poprawić czasy startów/ 

3/ Adamski Kacper – jest młodym zawodnikiem szkolonym w kadrze juniorów. Słabo przygotowany siłowo. 

Ze względu na małe doświadczenie często spore trudności sprawiają mu niektóre elementy torów co 
wymaga większego „objeżdżenia”.Został powołany do kadry w miejsce Konrada Stano który jeździł w 
dwójkach i przed Mistrzostwami Świata złamał nogę. 

4/ Jędrzejko Adam – zawodnik tzw.”starszy” w związku z tym może on tylko utrzymać na odpowiednim 
poziomie przygotowanie ogólne – sprawność. W technice jazdy mógłby popracować nad bardziej 
aerodynamiczną sylwetką .Szkoli młodych zawodników w jeździe z tyłu dwójki, oraz technikę jazdy w 
jedynkach. Przygotowuje sprzęt i uczy jak przygotować sanki do startów. 

 

6/ Dwójka Jędrzejko Adam – Adamski Kacper – u tych zawodników powinno się popracować w kierunku 
jeszcze lepszego zgrania i czucia, oraz zadbać o właściwe zabezpieczenie sprzętowe. Należy wspomnieć ze 
tylny zawodnik Kacper uczył się techniki  jazdy z tyłu po kontuzji Konrada.  

 

9. PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI KOLEJNEGO CYKLU : 

Trener kadry: 

Musimy większy nacisk położyć na systematyczne uczestniczenie wszystkich zawodników w akcjach 
szkoleniowych i  badaniach diagnostycznych, co daję nam większą gwarancję właściwego przygotowania 
poszczególnych zawodników do sezonu. 

 

Opracowanie: 

Małgorzata Jędrzejko, trener kadry na torach naturalnych 

 

 

 

 

 

Ocena startu w Mistrzostwach Świata Seniorów na torze naturalnym w Moskwie 
 

Nazwa zawodów  Mistrzostwa Europy Seniorów    Miejsce   Moskwa 

Termin zawodów   19-24.02.2020              Liczba dni pobytu     Liczba dni zawodów   3 
 

1. SKŁAD OSÓB TOWARZYSZĄCYCH: 

L.p Imię i nazwisko Funkcja w ekipie Funkcja w PZS 
Data 

Uwagi 
Wyjazdu Powrotu 

1 Małgorzata Jędrzejko trener Trener kadry s\ 19.02.20 25.02.20  

2. Adam Jędrzejko trener-zaw Trener kadry 19.02..20 25.02.20  

 

2. SKŁAD  ZAWODNIKÓW: 
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L.p 
Konku-  

rencja 
Nazwisko i Imię   

Wynik  planowany Realizacja Data 

Miejsce Wynik Pkt. Miejsce Wynik 

P

kt

. 

Wyjazdu Powrotu 

1. Jedynki 
mężczyzn 

Szymon Majdak KSS „Beskidy” 
Bielsko-Biała                    

15-35   29   19.02.20 25.02.20 

2. Dwójki Adam Jędrzejko KSS Beskidy 
Bielsko-Biała 

6-14  2 7   19.02.20 25.02.20 

3. Dwójki Konrad Stano UKS Smyk 6-14   7   19.02.20 25.02.20 

4. Jedynki 
mężczy 

Adam Jędrzejko KSS Beskidy 
Bielsko-Biała 

12-35   23   19.02.20 25.02.20 

5. Jedynki 
kobiet 

Promny Klaudia KSS Beskidy 12-22   13   19.02.20 25.02.20 

6. TEAM Promny,Jędrzejko, 
Majdak 

  3 6   19.02.20 25.02.20 

 

3. ZREALIZOWANE   ZADANIA  WYNIKOWE : Mistrzostwa Europy Seniorów. 

Lokaty 1 2 3 4 5 6 7 8 
Raze

m 
9 11 24     Razem 

Liczba 

lokat 

     1 1           

Liczba 

punktów 

     3 2           

%  

wykonania 

                 

 

4. REALIZACJA PRZYGOTOWAŃ  /na 24 dni przed zawodami /: seniorzy 

 

L

.p 
Data 

Liczb

a dni 
Nazwa akcji* Miejsce 

Liczba osób 
 

Zawodnik

ów 
Kierownictwa Innych 

1. 9-12.01.20 3 Puchar Swiata Seniorów Peseier 3 2    

2. 13.01.20 
14.01.20 

2 Konsultacja Laas 4 2    

3. 15.01.20 
20.01.20 

6 Puchar Świata Seniorów Vatra Dornei 3 2    

4. 21.01.20 
23.01.20 

3 Konsultacja Laas 3 2    

 24.01.20 
26.01.20 

3 Puchar Świata Seniorów Deutschofe
n 

3 2   
 

 27.01.20 
30.01.20 

4 Konsultacja St.Sebastian 4 2   
 

 31.01.20 
02.02.20 

3 Mistrzostwa Świata 
Juniorów 

St.Sebastian 4 2   
 

 04.02.20 
06.02.20 

3 Konsultacja Laas 3 2   
 

 07.02.20 
09.02.20 

3 Puchar Świata Seniorów Laas 3 2   
 

 11.02.20 
12.02.20 

1 Konsultacja Umhausen 3 2   
 

 13.02.20 
16.02.20 

3 Puchar Świata Seniorów Umhausen 3 2   
 

 zgrupowania, konsultacje, starty, badania diagnostyczne itp. – wg. Dat 
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5. INFORMACJE PODSTAWOWE Z ZAWODÓW: 

Konkurencja Jed. K Jed. M Dwójki Drużyny        

Liczba państw 11 12 7 9        

Liczba zawodników 24 32 10 27        

 

 6. WYNIKI UCZESTNICZĄCYCH REPREZENTACJI /wg. punktacji olimpijskiej/: 

Państwo 
Ilość 

pkt. 

Liczba zawod. 

punktujących 
Państwo Ilość pkt. Liczba zawod. 

punktujących 
Państwo Ilość pkt. Liczba zawod. punktujących 

Włochy 47 3K 2D  2M   1T       

Rosja 45 2K  3 M 3D 1T       

Słowenia 5  1 D  1T       

Austria 38 3K  1 D 3M 1T       

Polska 5  1 D 1T       

GER 5   1T       

TUR 2   1T       

KAZ 1   1T       

 

 

7. INDYWIDUALNA OCENA ZAWODNIKÓW / udział w przygotowaniach, realizacja zadania, 

poziom w odniesieniu do czołówki, wnioski /: 

 

 

1/  Szymon Majdak - Brał udział w  cyklu zawodów pucharu świata. Wykonał zadanie wynikowe. 

Jest pierwszy rok w grupie seniorów i aktualnie plasuje się w okolicach 20-26miejsca w zawodach 

pucharowych. Uważam, że po „najeżdżeniu” będzie pełnowartościowym zawodnikiem do 

drużyny.ME Zawody odbywały się w bardzo złych warunkach atmosferycznych co wiąże się z 

trochę słabszymi wynikami niż w Pucharach. 

 

2/ Jędrzejko Adam-Konrad Stano- Brali udział w pełnym cyklu zawodów pucharu świata .  

Wykonali  zadanie wynikowe. Zawodnicy prezentujący dobry poziom sportowy i rokują na 

uzyskiwanie dobrych wyników. 

 

 

3) Klaudia Promny- zadanie wynikowe wykonała ,wiążemy z nią nadzieje mimo iż w tym roku  

nie  zrobiła postępu ale w dużej części wiązało się to z przygotowaniami do matury .Pracuje nad 

techniką startu i jazdy. Jest jeszcze juniorką i ma duże szanse na bardzo dobre wyniki sportowe. 

Potrzebne treningi na lodzie przed sezonem. 

 

Wystartowało mniej zawodników niż zakładano gdyż ulegli kontuzjom 

 
8. OCENA REPREZENTACJI WYPRZEDZAJĄCYCH POLSKĘ W PUNKTACJI : 

 Wyraźnie widać, że wiodące kraje maja bardzo mocne zaplecze młodych zawodników. 

Tradycyjnie Włosi, ale również  Rosja, Austriacy i Niemcy prowadzą szerokie szkolenie grup 

juniorskich i młodzieżowych. 
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9. WNIOSKI SZKOLENIOWE /indywidualne i dla reprezentacji/ : 

Trener kadry: 

1  Szymon Majdak - Brał udział w  cyklu zawodów pucharu świata. Wykonał zadanie wynikowe. 

Jest pierwszy rok w grupie seniorów i aktualnie plasuje się w okolicach 20-25 miejsca w 

zawodach pucharowych. Uważam, że po „najeżdżeniu” będzie pełnowartościowym 

zawodnikiem do drużyny. Mistrzostwa rozegrane były w jednym ślizgu ze wględu na bardzo złe 

warunki atmosferyczne 

 

2/   Jędrzejko Adam-Konrad Stano- Brali udział w niepełnym cyklu zawodów pucharu świata 

(zostali złożenie w środku sezonu ).  Wykonali  zadanie wynikowe. Zawodnicy prezentujący 

dobry poziom sportowy  . 

 

3/  Promny Klaudia– Drugi  rok startuje , zrobiła  postępy i rokuje w najbliższym czasie na bardzo 

dobre wyniki sportowe. Pracuje nad techniką jazdy i startu. Założenia wynikowe wykonała. 

Zrobiła postępy lepsze niż zakładano. Jest jeszcze juniorką i ma duże szanse na bardzo dobre 

wyniki sportowe. 

 
10. PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI KOLEJNEGO CYKLU : 

Trener kadry: W nadchodzącym sezonie w okresie przygotowania ogólnego (wiosna) kontynuować 

będziemy zindywidualizowany program szkoleni, nadal współpracując ze specjalistami (Patryk 

Pigneter). Wskazane byłoby zwiększenie możliwości treningu na sankorolkach, oraz treningu 

specjalistycznego na trenażerach. W okresie przygotowawczym planujemy zwiększenie jednostek 

treningowych na początku sezonu na torach lodzonych. Bardzo potrzebne są treningi na torach 

lodowych przed sezonem, aby uzyskiwać jak najlepsze wyniki sportowe. 

  

Opracowanie: 

Małgorzata Jędrzejko 

Trener kadry narodowej na torach naturalnych 
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Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu  

 

 

Sprawozdanie z sezonu sportowego 2018/2019 

Od 01.09.2018 do 17.03.2019 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu 

I. Skład osobowy. 
 

Nazwisko i imię Rok 

szkolenia 

w SMS 

Kategoria 

wiekowa 

Klub Kadra Narodowa 

Bryk Anna I Junior 

Młodszy 

MKS 

Karkonosze 

Juniorów Młodszych 

Bryk Weronika III Junior MKS 

Karkonosze 

- 

Chodorek Nadia IV Junior KS Śnieżka 

Karpacz 

Juniorów 

Domaradzka 

Klaudia 

III Junior MKS 

Karkonosze 

Juniorów 

Domowicz Nikola I Junior 

Młodszy 

UKS Nowiny 

Wielkie 

Juniorów Młodszych 

Dybalski Arkadiusz III Junior MKS 

Karkonosze 

Juniorów 

Dominik Houhoud III Junior MKS 

Karkonosze 

Juniorów 

Karaś Jakub II Junior  MKS 

Karkonosze 

Juniorów Młodszych 

Karaś Mateusz II Junior MKS 

Karkonosze 

Juniorów Młodszych 

Karaś Patrycja I Junior 

Młodszy 

MKS 

Karkonosze 

Juniorów Młodszych 

Karnaś Weronika I Junior 

Młodszy 

MKS 

Karkonosze 

- 

Martyna Rzepecka III Junior MKS 

Karkonosze 

 

Kacper Tarnawski IV Junior MKS 

Karkonosze 

Juniorów 

 

II. Sztab szkoleniowy. 
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1.Tomasz Koćmierowski. 

2. Przemysław Pochłód. 

 

III. Cele szkolenia. 

Główne: 
Uzyskanie kwalifikacji do startu w Mistrzostwach Świata i Europy Juniorów 2019. 

Wywalczenie medali na OOM, MPJ, MPS. 

Etapowe: 
Poprawa czasu przejazdu(„rekordowych”) na poszczególnych torach. 

Poprawa czasu startu na poszczególnych wieżach startowych. 

Jazda na sankach z prędkością V max> 110- 120 km/h dla juniora. 

Jazda na sankach z prędkością V max> 95-105 km/h dla juniora młodszego. 

Szczegółowe: 
Podniesienie na wyższy poziom przygotowania fizycznego. 

Podniesienie na wyższy poziom umiejętności specjalistycznych. 

Podniesienie na wyższy poziom przygotowania mentalnego. 

Przygotowanie do udziału w rywalizacji sportowej. 

Wszechstronny rozwój zawodnika. 

 

IV. Zrealizowane akcje szkoleniowe w ramach dotacji FRKF 2018 i 2019. 
 

Rodzaj akcji Data Miejsce Kraj 

Zgrupowanie stacjonarne 01.09 - 31.12.2018 Karpacz Polska 

Zgrupowanie krajowe 28.07-07.08.2018 Choszczno Polska 

Zgrupowanie zagraniczne 05.10-15.10.2018 Lillehammer Norwegia 

Zgrupowanie zagraniczne 04.11-08.11.2018 Stary Smokoviec Słowacja 

Zgrupowanie zagraniczne 18.11-24.11.2018 Sigulda Łotwa 

Zgrupowanie zagraniczne 02.12-07.12.2018 Konigssee Niemcy 

Zgrupowanie zagraniczne 17.12-21.12.2018 Oberhof Niemcy 

Konsultacja krajowa 24-25.01.2019 Świdnica Polska 

Zgrupowanie stacjonarne 01.01 - 17.03.2019 Karpacz Polska 

 

V. Zrealizowanie akcje szkoleniowe poza dotacją FRKF. 

 
Rodzaj akcji Data Miejsce Kraj 
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Konsultacja szkoleniowa 21-22.01.2019 Świdnica Polska 

Konsultacja szkoleniowa 28-30.01.2019 Świdnica Polska 

Konsultacja szkoleniowa 01,04,06.02.2019 Świdnica Polska 

Konsultacja szkoleniowa 08-09.02.2019 Świdnica Polska 

Konsultacja szkoleniowa 11-12.02.2019 Świdnica Polska 

Konsultacja szkoleniowa 14,16.02.2019 Świdnica Polska 

Konsultacja szkoleniowa 18-20.02.2019 Stary Smokowiec Słowacja 

 

VI. Okresy szkolenia. 
1. Okres przygotowania wszechstronnego 01.09 do 04.10.2018. 

 Zbudowany z 5 mikrocykli. Zwiększono nacisk na technikę pokonywanie wiraży na 

 torach betonowych oraz adaptację do prędkości. Ważnym elementem tego  podokresu 

było budowanie formy sportowej i praca nad siłą-szybkością i techniką  wiosłowania na 

sankorolkach, oraz doskonalenie kompleksowego startu na wieży  startowej. Okres 

poprzedzony zgrupowaniem kondycyjnym w terminie 28.07-   07.08.2018 gdzie pracowano nad 

podniesieniem na wyższy poziom wytrenowania  wszystkich cech motorycznych na akwenie 

wodnym (kajaki, łodzie wiosłowe) i  obiektach sportowych bieżnia tartanowa, hala sportowa, 

siłownia i basen.  

2. Okres przygotowania ukierunkowanego i specjalnego 05.10 do 22.12.2018 

 W dużej mierze oparty na ślizgach treningowych na torach sztucznie mrożonych  oraz 

treningu startu na wieżach startowych przeplatany jednostkami  „motorycznymi” w celu 

utrzymania formy sportowej. Zrealizowano 5 zgrupowań  zagraniczne na torach sztucznie 

mrożonych. Podczas treningów na torach położono  nacisk na technikę pokonywania wiraży, 

sylwetkę aerodynamiczną i adaptację do  szybkości. Przeprowadzono sprawdziany wewnętrzne na 

torach oraz wieżach  startowych w Lillehammer, Starym Smokovcu ,Siguldzie, Konigssee i 

Oberhofie. 

3. Okres startowy 01.01 do 17.03.2019 

Celem okresu było uzyskanie najlepszego wyniku w zawodach PŚJ i PŚJM oraz wywalczenie 

kwalifikacji do startu w MEJ i MŚJ dotyczyło to siedmioro zawodników szkoły objętych 

szkoleniem Kadry Narodowej Juniorów i Juniorów Młodszych (Domaradzka Klaudia, 

Tarnawski Kacper, dwójka Jakub Karaś – Mateusz Karaś, Anna Bryk, Patrycja Karaś i Nikola 

Domowicz. Pozostali przygotowanie optymalnej formy do imprezy głównej OOM i MPJ 2019 

oraz Mistrzostw Polski Seniorów. Mezocykl styczniowy zbudowany z trzech mikrocykli. 

Zrealizowane na obiektach SMS Karpacz, zastosowane obciążenia submaksymalne, 

połączony z wyjazdami na lodowisko (praca nad poprawą techniki startu i szybkością 

wykonania i wiosłowania. Mezocykl umownie nazwany” feryjny” zrealizowany w klubach 

macierzystych (ferie zimowe dla uczniów SMS) połączony z wyjazdowymi jednostkami 
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treningowymi na lodowisko obciążenia submaksymalne i maksymalne (uzyskanie 

maksymalnej szybkości wiosłowania, siły i szybkości wyjścia z uchwytów. Mikrocykl przed 

wyjazdem na imprezę główną tzw. BPS przepracowany na obiektach SMS. Zostały 

zorganizowane dwie konsultacje szkoleniowe na lodowisku. Start w głównej imprezie 

krajowej dla kategorii junior i junior młodszy poprzedzony 3 konsultacjami treningowymi na 

wieży startowej w Starym Smokovcu. Po zakończeniu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

dla połowy zawodników szkolonych w SMS rozpoczął się okres roztrenowania a druga 

połowa w BPS przed MPS 2019. Jednostki treningowe zrealizowane na obiektach SMS. 

 

 

VII. Uzyskane wyniki. 

Nazwisko i imię Impreza główna 

międzynarodowa 

           MŚJ 

Impreza 

główna 

krajowa 

Jedynki Dwójki Drużyna 

Bryk Anna 33(1) OOM 1 2 2 

Bryk Weronika - MPJ 4 - 3 

Chodorek Nadia - MPJ 2 - 1 

Domaradzka Klaudia 40(1), 7(drużyna) MPJ - - - 

Domowicz Nikola - OOM 5 13 1 

Dybalski Arkadiusz - MPJ 4 4 3 

Dominik Houhoud - MPJ 5 4 3 

Karaś Jakub 22(2), 7(drużyna) MPJ 3 5 1 

Karaś Mateusz 22(2), 7(drużyna) MPJ 1 5 1 

Karaś Patrycja - OOM 3 2 4 

Karnaś Weronika - OOM 6 - - 

Martyna Rzepecka - MPJ 6 - - 

Kacper Tarnawski 20(1), 7(drużyna) MPJ 2 1 1 

 

  W rozegranych Mistrzostwach Polski Seniorów Sigulda 2019 wystartowało siedmioro  
 uczniów szkoły. Uzyskane wyniki Kacper Tarnawski 3 miejsce w jedynkach, 4 miejsce  w 
dwójkach z Arkadiuszem Dybalskim i 3 miejsce w konkurencji drużyn. Dwójka Karaś  Jakub – 
Karaś Mateusz zdobyła srebrny medal. Nikola Domowicz wywalczyła  brązowym medal w 
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konkurencji jedynek kobiet. Według planów miała jeszcze  wystartować Klaudia  Domaradzka, ale 
kontuzja uniemożliwiła udział w zawodach. 

 VIII. Ocena indywidualna. 

 Anna Bryk- szkolona w SMS pierwszy rok. Rewelacyjne warunki fizyczne do  dyscypliny 
wzrost, masa ciała, długość kończyn. Systematyczna praca nad  podstawnymi cechami 
motorycznymi powinna przynieść dobry efekt w bardzo  ważnym elemencie ślizgu, jakim jest start. 
Zawodniczkę cechuje nienaganna sylwetka  aerodynamiczna podczas ślizgów, powtarzalne 
przejazdy, połączenie tego z  systematyczny treningiem powinno spowodować efekt w postaci 
„zawodnik na  lata”. 

 Weronika Bryk- szkolona w SMS trzeci rok. Zrealizowała zadanie wynikowo- startowe  w 
imprezie głównej. Zdecydowany progres umiejętności indywidualnych, choć  wystąpiły problemy 
z osiągnięciem wysokości startu na torach sztucznie mrożonych  odpowiadającej kategorii juniorek.  
Zawodniczka bardzo dobrze reaguje na bodźce  podczas ślizgu na torze do 100 km/h powyżej 
zaczyna popełniać błędy. W kolejnych  sezonie powinna pokonać tą barierę. Zadebiutowała w 
MPS. 

 Nadia Chodorek- szkolona w SMS czwarty rok. Wróciła do startów po ciężkiej  kontuzji. 
Zrealizowała zadanie wynikowo-startowe. Wyszkolenie techniczne na  dobrym poziomie, słaby 
element ślizgu- start. 

 Klaudia Domaradzka- szkolona w SMS trzeci rok. Nie zrealizowała zadanie wynikowo- 
 startowego w imprezie głównej. Złożyło się na to wiele okoliczności powołana na 
 zawody najwyższej rangi Mistrzostwa Świata Seniorów, Mistrzostwa Europy Seniorów  oraz 
cykl Pucharu Świata Seniorów. Nie wystartowała na MPJ ( przebywała na  zawodach 
seniorskich i MPS (kontuzja). Zdecydowany progres umiejętności  indywidualnych. Bardzo dobre 
przygotowanie motoryczne do sezonu. Stały progres w  technice wykonania startu i wioseł 
saneczkowych. Na większości torów osiągnęła  stosowną wysokość startu dla seniorek 
poprawiając wszędzie swoje rekordy życiowe jeżeli chodzi o czas ślizgu. Zawodniczka mocno 
zdeterminowana, angażująca się w  trening sportowy i realizacje swoich celów dotyczących kariery 
sportowej. 

 Nikola Domowicz- szkolona w SMS pierwszy rok. Bardzo dobre warunki fizyczne do 
 konkurencji wiodącej, czyli „dwójka kobiet”. Zawodniczka od pewnego czasu bierze 
 udział w systematycznym treningu sportowym. Słaby element startu. Za szybka 
 „specjalizacja- dwójki” spowodowała duże problemy techniczne na torze i nie obyło  się 
bez kontuzji, które wykluczyły zawodniczkę z treningu sportowego na okres  jednego miesiąca. 
Bardzo zdeterminowana i mimo wielu przeciwności realizuje się w  tej trudnej konkurencji 
(dwójki kobiet). Dużą niespodzianką było wywalczenie przez  zawodniczkę brązowego medalu 
MPS w konkurencji jedynek. 

 Arkadiusz Dybalski- szkolony w SMS trzeci rok. Zrealizował zadanie wynikowo- startowe. 
Zawodnik charakteryzujący bardzo dobrą pozycją aerodynamiczną podczas  ślizgów na sankach. 
Bardzo dobry element startu (technika i szybkość wykonania).  Zadebiutował w Mistrzostwach 
Polski Seniorów. 

 Dominik Houhoud- - szkolony w SMS trzeci rok. Zrealizował zadanie wynikowo- startowe. 
Zawodnik charakteryzujący się bardzo dobrą pozycją aerodynamiczną  podczas ślizgów na 
sankach. Dobry element startu. Bardzo dobre przygotowanie  motoryczne. Zadebiutował w 
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Mistrzostwach Polski Seniorów. Kończy szkolenie w  SMS Karpacz,  parametry fizyczne 
predysponują zawodnika do pozycji załoganta w  konkurencji dwójek ( trzeba rozważyć dalsze 
możliwości szkolenia zawodnika np.  Kadra Młodzieżowa) 

 Jakub Karaś – szkolony w SMS drugi rok. Bardzo dobre parametry i budowa ciała 
 predysponujące do prowadzenia dwójki saneczkowej. Technika indywidulana na 
 dobry poziomie. Zrealizował zadanie wynikowo-startowe. Wywalczył 2 medale MPJ i 
 srebrny medal Mistrzostw Polski Seniorów. 

 Mateusz Karaś- szkolony w SMS drugi rok. Charakteryzuje się dużą szybkością i  dynamiką 
wykonywania podstawowych elementów techniki elementów startu  wyjście z uchwytów i 
wiosła. Dobra sylwetka podczas wykonywania ślizgu.  Zrealizował zadanie wynikowo-startowe. 
Wywalczył 2 medale MPJ i srebrny medal  Mistrzostw Polski Seniorów. 

 Patrycja Karaś- szkolona w SMS pierwszy rok. Zawodniczkę cechuje nienaganna 
 sylwetka aerodynamiczna podczas ślizgów i bardzo dobry  element startu.   

 

 Weronika Karnaś- szkolona w SMS pierwszy rok. Zrealizowała zadanie wynikowo- 
 startowe w imprezie głównej. Poprawa techniki indywidualnej.  

 Martyna Rzepecka- szkolona w SMS trzeci rok. Zrealizowała zadanie wynikowo- 
 startowe w imprezie głównej. Poprawa techniki indywidualnej. 

 Kacper Tarnawski- szkolony w SMS czwarty rok. Zawodnik stale czyniący postępy. W  tym 
sezonie uzyskał stabilizacje formy. W okresie ukierunkowanym i specjalnym wiele
 powtarzalnych ślizgów, co przełożyła się na dobre wyniki w Mistrzostwach  Świata i 
Europy Juniorów. Zdecydowana poprawa sylwetki aerodynamicznej podczas  ślizgu. 
Zadebiutował w imprezie seniorskiej w Pucharze Narodów. Technika  wykonania startu i wioseł 
na bardzo dobrym poziomie. W zawodach krajowy  bezkonkurencyjny 3 medale MPJ i dwa 
medale MPS. Przygotowany do podjęcia  rywalizacji z najlepszymi zawodnikami z kategorii 
seniorów. 

  

 

 Opracował: 

 Tomasz Koćmierowski – trener kadry szkolenia centralnego 

    

 

 

 

 

 

 

 


