WALNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE
DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW SANECZKOWYCH

8 czerwca 2019 r. Warszawa
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SPIS TREŚCI.
1. Porządek Obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.

2. Regulamin Obrad i Wyborów Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego
Związku Sportów Saneczkowych.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Związku Sportów Saneczkowych
za okres od 14 czerwca 2018 do 18 maja 2019 roku.
a) część organizacyjna sprawozdania,
b) część sportowa sprawozdania,
c) sprawozdanie finansowe i audyt,
d) opracowania informacyjne
• informacja o dyscyplinie
• informacja o torach saneczkowych
• aspekty ekonomiczne
mrożonego.

utrzymania

toru

lodowego

sztucznie

4. Statut Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.
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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PROJEKT PORZĄDKU OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW SANECZKOWYCH
w dniu 8 czerwca 2019 roku

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenie Sprawozdawczego Delegatów PZSSan.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zgromadzenia.
3. Wybór komisji:
a. Mandatowo - Skrutacyjnej
b. Uchwał i wniosków
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Delegatów PZSSan. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie regulaminu obrad
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności PZSSan za okres od 09.06.2018 do
18.05.2019.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego PZSSan za rok 2018.
9. Zapoznanie się z opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta na temat badania
sprawozdania finansowego Związku PZSSan za rok 2018.
10.Wystąpienie Komisji Rewizyjnej PZSSan.
11.Dyskusja nad sprawozdaniami
12.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności PZSSan do dnia 18.05.2019 r.
13.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Związku za rok 2018.
14.Wystąpienie Prezesa PZSSan Pana Michała Jasnosza.
15.Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018/2019.
16.Dyskusja i wolne wnioski.
17.Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
18.Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
19.Zamknięcie obrad
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REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO DELGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW SANECZKOWYCH
Warszawa, 08 czerwca 2019 r.

§1
Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSSan obraduje na podstawie Statutu
Polskiego Związku Sportów Saneczkowych oraz niniejszego Regulaminu.
§2
W Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Delegatów PZSSan, zwanym dalej „Zgromadzeniem”
uczestniczą:
a. Delegaci członków zwyczajnych – z głosem stanowiącym,
b. Członkowie organów Związku, członkowie honorowi o ile nie uzyskali mandatu oraz
członkowie wspierający i zaproszeni goście – z głosem doradczym.
§3
1. Walne Sprawozdawczo Zgromadzenie Delegatów PZSSan jest prawomocne w
przypadku prawidłowości jego zwołania i uczestnictwa w nim:
a. w pierwszym terminie co najmniej 50% uprawnionych delegatów,
b. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych delegatów.
2. Ważność obrad stwierdza Komisja Mandatowa na podstawie listy obecności delegatów.
3. Wszystkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Wszystkie wyniki głosowania oblicza
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.
§4
1.Walne Zgromadzenie otwiera Prezes PZSSan.
2.Otwierający obrady proponuje kandydatów na Przewodniczącego i Sekretarza Walnego
Zgromadzenia.
3. Przewodniczący, wybrany spośród delegatów w głosowaniu jawnym, kieruje obradami
Walnego Zgromadzenia
§5
1. Walne Zgromadzenie PZSSan wybiera ze swojego grona spośród kandydatów zgłoszonych
przez przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym:
• Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie 3, której zadaniem jest w szczególności
sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia PZSSan, listy obecności
delegatów, weryfikacja ważności ich mandatów i przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu
sprawozdania z wnioskiem, co do ważności zebrania i zdolności podejmowania uchwał oraz
obliczanie wyników głosowań i wykonywanie innych czynności technicznych związanych z
obsługą głosowań.
• Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3 (trzech) osób, w celu zbierania i przedstawiania
Walnemu Zgromadzeniu PZSSan ewentualnych wniosków i propozycji ujętych w formę
uchwały Walnego Zgromadzenia PZSSan zgłoszonych przez delegatów oraz uczestników
obrad.
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2. Komisje wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza komisji. Uchwały komisji
zapadają zwykłą większością głosów.
3. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu komisji swoje odrębne zdanie.
4. Każda komisja sporządza protokół ze swojej działalności, podpisany przez Przewodniczącego
i Sekretarza komisji. Przewodniczący komisji przekazuje protokół sekretarzowi Walnego
Zgromadzenia.
5. Przewodniczący komisji składają ustnie sprawozdania z czynności komisji oraz przedstawiają
wnioski bezpośrednio Walnemu Zgromadzeniu PZSSan.
6. Członkami komisji mogą być tylko delegaci uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu.
§6
1. Przewodniczący obrad prowadzi dyskusje udzielając uczestnikom Walnego Zgromadzenia
głosu.
2. Przewodniczący obrad może udzielić głosu gościom zaproszonym na Walne Zgromadzenie
PZSSan w dowolnym momencie obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami
obrad łącznie.
4. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością przedstawicielowi władz PKOl.
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić maksymalny czas wystąpienia w dyskusji.
6. Zgłoszenia do dyskusji powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska
zgłaszającego oraz kogo reprezentuje.
7. Przewodniczący obrad może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już się
wypowiadała.
8. Przewodniczący obrad ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od przedmiotu
dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień przez Walne Zgromadzenie.
9. Nie stosującym się do uwag – Przewodniczący obrad może odebrać głos.
10. W sprawach formalnych Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w
sprawach formalnych uważa się, w szczególności wnioski dotyczące:
• sposobu obradowania
• głosowania bez dyskusji
• przerwania dyskusji
• zamknięcia list
• ograniczenia czasu przemówień
• zarządzenia przerwy w obradach
• kolejności i sposobu uchwalenia wniosków
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§7
1. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie
uchwały, Przewodniczący obrad zarządza głosowanie, przestrzegając, aby wnioski dalej idące
były głosowane w pierwszej kolejności. Poprawki do wniosku głosuje się przed głosowaniem
samego wniosku.
2. Jeżeli zebrani nie postanowią inaczej, głosowania odbywają się w sposób jawny.
§8
W głosowaniu oblicza się liczbę głosów za i przeciw oddanych przez delegatów oraz liczbę
wstrzymujących się od głosowania. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący obrad, po uzyskaniu
informacji o wyniku głosowania od Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. W przypadku poddania pod
głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy oddaje się i stosowanie oblicza wyłącznie
głosy za i wstrzymujące się. Za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów za.
§9
Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia.
§ 10
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia PZSSan sporządza się protokół, który podpisuje
Przewodniczący i Sekretarz obrad .
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki opis
przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał. Przy
podawaniu treści uchwał należy podać liczbę głosów za i przeciw uchwale oraz liczbę głosów
wstrzymujących się od głosowania, informację o kwalifikowanym sposobie przyjęcia uchwały,
jeżeli taki znajduje zastosowanie, informację o tym czy uchwała została przyjęta.
§ 11
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący obrad ogłasza
zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia PZSSan.
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CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA SPRAWOZDANIA
NA WALNE ZGROMADZENIE
SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW SANECZKOWYCH
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I.

Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.

W dniu 09 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
Delegatów PZSSan podczas którego wybrano Zarząd w następującym składzie:

Skład Zarządu PZSSan po wyborach:
1. Michał JASNOSZ

– Prezes PZSSan (wybrany w oddzielnym głosowaniu)

2. Jan BŁOŃSKI

– Wiceprezes

3. Zofia POCZTAREK

- Skarbnik

4. Zbigniew CZOCH

– Członek Zarządu

5. Bogusława KOZŁOWSKA- Członek Zarządu (do dnia 12.04.2019 r.).
6. Krzysztof ORSZULIK

– Członek Zarządu

7. 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 09.06.2018 –08.06.2019 odbyło się 6 posiedzeń Zarządu:
1. 14.07.2018 r. – Warszawa
2. 06.10.2018 r. – Warszawa
3. 12.01.2019 r. – Warszawa
4. 23.02.2019 r. – Krynica Zdrój
5. 13.04.2019 r. – Karpacz
6. 18.05.2019 r. – Warszawa

W trybie elektronicznym – obiegiem
1. 19.03.2019 r. - internetowo
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W trakcie posiedzeń Zarządu PZSSan od dnia 09 czerwca 2018 r. do 08 czerwca 2019 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 plastykowych w Karpaczu i Nowym Sączu, modernizacji torów
naturalnych w Karpaczu, Szczyrku-Biłej, Mikuszowicach Śląskich, Gołdapi oraz budowy nowego
toru w Szelment k. Suwałk
− 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
− dokonywanie oceny przebiegu sezonu startowego 2018/2019 (MŚ, ME i PŚ, MP, MMP, OOM) na
torach lodowych i naturalnych,
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Szczegółowe uchwały i decyzje Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych
od ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZSSan w dniu
09 czerwca 2018 roku do dnia 18 maja 2019 r.
14.07.2018 r. - Warszawa
➢ 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jasnosz Michał
Błoński Jan
Czoch Zbigniew
Kozłowska Bogusława
Orszulik Krzysztof
Pocztarek Zofia
Pochłód Henryk

– prezes (wybrany w oddzielnym głosowaniu)
- wiceprezes
- członek
- członek
- członek
- skarbnik
- 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.
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1/07/2018
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW SANECZKOWYCH
z dnia 14 lipca 2018 roku
w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych
w kadencji 2018/2022 oraz przydzielenia zakresu zadań

L.p.

1.

2.

3.

Imię i nazwisko

Michał JASNOSZ

Jan BŁOŃSKI

Zofia POCZTAREK

Funkcja

Prezes

Wiceprezes

Skarbnik

Przydzielone
zadania/odpowiedzialność
Reprezentacja, koordynacja, nadzór,
współpraca z administracją centralną
i wojewódzką, reprezentacja w PKOL
Zastępowanie Prezesa, inwestycje, w
tym: budowa toru lodowego
sztucznie mrożonego, torów
plastykowych i naturalnych
Opracowywanie Regulaminów MP
na torach lodowych, opracowanie
systemu „wyławiania talentów
saneczkowych -skauting”,
współpraca z klubami
saneczkowymi, sport dzieci i
młodzieży
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4.

5.

6.

7.

Zbigniew CZOCH

Bogusława KOZŁOWSKA

Krzysztof ORSZULIK

Henryk POCHŁÓD

Członek

Członek

Członek

Członek

Marketing sportowy, poszukiwanie
sponsorów i partnerów PZSSan
Rozwój klubów saneczkowych, Szkół
Mistrzostwa Sportowego,
koordynacja szkolenia w Szkole
Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu
Rozwój saneczkarstwa na torach
naturalnych, organizacja imprez
krajowych i międzynarodowych
Współpraca z przedstawicielami
administracji samorządowej, Radą
Trenerów i Komisją Dyscyplinarną

➢ Zarząd PZSSan posiadając upoważnienie Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych wprowadził w projekcie
Statutu Związku znowelizowane zapisy zgodnie z zaleceniami Departamentu Prawnego
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zarząd PZSSan zatwierdził:
➢ Zasady delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na
obszarze kraju i za granicą, obowiązujące w Polskim Związku Sportów Saneczkowych;
➢ Stawki przy wyjazdach służbowych samochodem prywatnym;
➢ Wysokość diet pobytowych i noclegowych przy akcjach szkoleniowo-startowych za granicą.
➢ wybrania spośród 7 oferentów propozycji firmy Businness&Sport Group Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Marymonckiej 105/52 na opracowanie, wykonanie i wprowadzanie
danych nowej strony internetowej Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z
przeniesieniem praw autorskich.
➢ wybrany przez Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku
Sportów Saneczkowych w dniu 09.06.2018 r. nowy logotyp Polskiego Związku Sportów
Saneczkowych autorstwa p. Bogdana Sobonia z Wierzchosławic, pow. Tarnowski, woj.
Małopolskie – zwycięzcę w konkursie na platformie CORTON.pl.
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➢ zasadę aby od dnia 14.07.2018 r. wprowadzić do urzędniczego obiegu nowy logotyp PZSSan
(przy podpisie elektronicznym, na papierze firmowym, kopertach, kartach wizytowych,
materiałach promocyjnych, w tym na roll upach).

➢ aby w miarę posiadania środków finansowych zlecić wykonanie roll upów z nowym logo dla
Zarządów Okręgów Sportów Saneczkowych, Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu i
biorących udział w rywalizacji sportowej Klubów Saneczkowych a także dla kadr narodowych
na torach lodowych i naturalnych.
➢ Kontrakt Zawodniczy Polskiego Związku Sportów Saneczkowych regulujący prawa i obowiązki
Zawodnika powołanego do Kadry Narodowej. Zobowiązał trenera głównego kadry narodowej
seniorów p. Marka Skowrońskiego o dopilnowanie podpisania kontraktu przed
jesienno/zimowym sezonem startowym 2018/2019 r.

06.10.2018 r. - Warszawa
Zarząd PZSSan:
➢ przyjął informację o przebiegu obchodów 90-lecia KTH Krynica-Zdrój ze szczególnym
zwróceniem uwagi na wkład i osiągnięcia Sekcji Saneczkarskiej (m.in. byli mistrzowie świata
kobiet i mężczyzn).
➢ przyjął informację wiceprezesa PZSSan Jana Błońskiego o przebiegu III Memoriału im.
„Mariusza Warzyboka” w Jeleniej Górze-Sobieszewie. Wyraził słowa wielkiego uznania
organizatorom, a zawłaszcza p. Monice Pawlak-Warzybok. Uznano, że impreza na stałe
wpisała się do kalendarza PZSSan i odrywa znaczącą rolę w promocji naszego sportu.
Propozycję zgłoszoną prze prezesa O.Z.S.S.w Karpaczu i członka Zarządu PZSSan Henryka
Pochłóda o uznaniu Memoriału w zestawie ogólnopolskich zawodów, podczas których można
uzyskać klasy sportowe postanowiono przekazać do dalszego procedowania i uzyskania opinii
m.in. nowo powołanej Rady Trenerów. Dzisiaj taką możliwość wyklucza obowiązujący w
PZSSan Regulamin przyznawania klas sportowych. Nie uwzględnia on zawodów na
sankorolkach.

➢ przyjął do akceptującej widomości informację o zatwierdzeniu w dniu 9 sierpnia 2018 r. przez
Ministra Sportu i Turystyki nowego statutu PZSSan uchwalonego przez Walne Zgromadzenie
Delegatów PZSSan w dniu 09.06.2018 r. w brzmieniu skorygowanym uchwałą nr 2/7/2018
Zarządu PZSSan w dniu 14.07.2018 r.
➢ zatwierdził informację o przygotowaniach do sezonu startowego kadr narodowych. Zwrócił
uwagę na konieczność omówienia na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu z udziałem
trenerów kadr narodowych problemu niedostatecznej ilości trenerów i instruktorów, która
hamuje rozwój dyscypliny i tworzy niebezpieczną sytuację w chwilach absencji aktualnych
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trenerów kadr narodowych. Powinniśmy doprowadzić do organizacji szkolenia nowych kadr
do saneczkarstwa na torach lodowych i naturalnych.
➢ przyjął informację o przebiegu dyskusji nt. planów związków sportowych sportów zimowych
na sezon 2018/19 podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
w dniu 04.10.br.
➢ przedyskutował problem zakupu odżywek i suplementów diety bezpośrednio przez
zawodniczki kadry narodowej na torach lodowych. Uznał, że jest to niedopuszczalne. Odżywki
i suplementy diety muszą – zgodnie z przepisami antydopingowymi - być przepisywane po
badaniach medycznych przez uprawnionych lekarzy, fizjoterapeutów lub dietetyków
współpracujących z kadrą. Żadne rachunki za zakupy odżywek czy suplementów diety
dokonane przez samych zawodników nie będą w związku rozliczone. SG poinformował, że ten
problem podnosił podczas spotkania z dyr. Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej dr.
Hubertem Krysztofiakiem i dr. Markiem Krochmalskim.
➢ zatwierdził jednogłośnie protokół powołanej przez Sekretarza Generalnego Komisji
Przetargowej ds. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na
projekt i wykonanie stacjonarnych maszyn treningowych do saneczkarstwa. Komisja za
najkorzystniejszą uznała propozycję firmy LUEWO Sp. z o.o. z Dębna. Komisja zaproponowała
aby wykonany sprzęt, zgodnie z przeprowadzonymi konsultacjami, przekazać na wyposażenie
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu i Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku.
Wymienione lokalizacje gwarantują najlepsze wykorzystanie tych urządzeń treningowych nie
tylko przez członków kadr narodowych, ale także kluby saneczkowe.

➢ zatwierdził jednogłośnie Regulaminu wynagradzania w Polskim Związku Sportów
Saneczkowych.
➢ zatwierdził zmiany stawek wynagrodzenia trenerów, mechaników i opiekunów za akcje
szkoleniowe i udział w zawodach zgodnie z zatwierdzonym wcześniej Regulaminem
wynagradzania w Polskim Związku Sportów Saneczkowych pod warunkiem, że będą na to
wystarczające środki finansowe:
➢ zatwierdził zmodyfikowany Regulamin Biura PZSSan.
➢ w związku z opracowaniem tekstu nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a mających znaczenie dla
rozwoju dyscyplin zimowych przyjął stanowisko PZSSan dot. projektu budowy w Polsce toru
lodowego sztucznie mrożonego w Krynicy Zdrój, torów plastykowych w Karpaczu i Nowym
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Sączu oraz modernizacji torów naturalnych w Karpaczu, Szczyrku-Biłej, Mikuszowicach
Śląskich, Gołdapi oraz budowy nowego toru w Szelment (woj. Podlaskie).

➢ zatwierdził koncepcję nowej strony internetowej Polskiego Związku Sportów Saneczkowych z
przeniesieniem praw autorskich przez wybraną firmę Businness&Sport Group Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 105/52.
➢ przyjął do aprobującej wiadomości informację o udziale przedstawicieli PZSSan w szkoleniach
w ramach Akademii Zarządzania w Polskich Związkach Sportowych i Akademii Trenerskiej
Instytutu Sportu-Państwowego Instytutu Badawczego.

➢ zgodnie z informacją trenera kadry narodowej p. Marka Skowrońskiego o stanie
magazynowym sprzętu używanego i nowego podjął decyzję dot. podziału sprzętu sportowego
dla nw. Klubów Saneczkowych:

PODZIAŁ
DO DYSPOZYCJI

SPRZĘTU SANECZKOWEGO

19
używanych
kasków

18 butów
zjazdowych
adidas
( zabronione do
jazdy na
zawodach FIL)

Decyzja Zarządu
PZSSan
---------------------------------------Kaski
Buty

MKS „Karkonosze”Sporty Zimowe

5

5

AZS - AWF Katowice

1

1

UKS Tajfun

3

2

ŁKS Łęka

1

1

KS Dunajec
Nowy Sącz

1

1

UKS Nowiny Wielkie

8

8

19

18

RAZEM

15

➢ zatwierdził skład reprezentantów PZSSani na Szkołę FIL na Torze Lodowym w Siguldzie (Łotwa)
dla początkujących zawodników (3+1), którzy nie uczestniczyli jeszcze w żadnych zawodach
międzynarodowych. Całość szkolenia finansowana jest z środków FILu. PZSSan pokrywa tylko
koszty przejazdu, dwóch noclegów tranzytowych, wyżywienia po drodze, kosztów
opiekuna/mechanika i ubezpieczenia ekipy.
➢ zatwierdził wniosek trenera kadry narodowej na torach naturalnych Małgorzaty Jędrzejko o
zwiększenie składu kadry narodowej na torach naturalnych na sezon 2018/19
➢ zatwierdził skład reprezentantów PZSSan na Szkółkę FIL na torach naturalnych, w dniach 12
– 16.12.2018 r. w Winterleiten (Austria).
➢ Zarząd PZSSan w związku z poprawieniem wyników sprawnościowych na ostatnim
sprawdzianie wydolnościowym w Karpaczu przychylił się do wniosku trenera kadry narodowej
juniorów p. Andrzeja Śmierzchalskiego i przywrócił zawodniczkę Natalię Jamróz do dalszego
szkolenia centralnego Kadry Narodowej Juniorów.
➢ zatwierdził koncepcję zlecenia Instytutowi Sportu-Państwowemu Instytutowi Badawczemu w
Warszawie podjęcia prac badawczych nad strukturą metali na płozy saneczkowe.
➢ przyjął tekst projektu ugody z Polskim Związkiem Bobslei i Skeletonu.

12.01.2019 r. - Warszawa
Zarząd PZSSan:
➢ 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
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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.
✓ 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.
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➢ 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 01 – 03.03.2019 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.
➢ wysłuchał informacji dyr. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (SMS) w Karpaczu Bogusławy
Kozłowskiej dot. spraw wychowawczych w kadrze narodowej juniorów i juniorów młodszych
na torach lodowych. Zarząd zobowiązał Sekretarza Generalnego do przeprowadzenia rozmów
wyjaśniających z trenerami i zawodnikami kadry narodowej juniorów i juniorów młodszych.

23.02.2019 r. - Krynica Zdrój
Zarząd PZSSan:
➢ zatwierdził informację o posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w
dniu 21.02.br. nt. wyników kontroli NIK dot. wspierania wyczynowego uprawiania sportów
zimowych. Komisja udzieliła poparcia dla wznowieniu budowy w Krynicy-Zdrój toru lodowego
sztucznie mrożonych. Podobny wniosek sformułowała także w Raporcie pokontrolnym z
kontroli zimowych związków sportowych Naczelna Izba Kontroli. Wiceminister SiT Jan Widera
przypomniał, że wniosek o wpisanie budowy toru do zadań strategicznych dla polskiego
sportu na 2019 roku powinien być złożony w ministerstwie do dnia 5 kwietnia br.
➢ omówił projekt powrotu do koncepcji rozpoczętej w 2009 roku, budowy na Górze Parkowej
w Krynicy-Zdrój toru lodowego sztucznie mrożonego. Prezes Michał Jasnosz przypomniał, że
Krynica jest kolebką polskiego saneczkarstwa. Pierwszy klub założono w uzdrowisku już w
1909 r. Natomiast pierwszy drewniany tor saneczkowy w naszym kraju powstał tam w latach
30-tych ubiegłego wieku. Po wyborze nowych władz miasta odczuwamy pozytywną
motywację aby podjąć konstruktywne działania do wybudowania w Krynicy jedynego
brakującego w Polsce toru dla trzech olimpijskich dyscyplin sportu. Zdaniem Prezesa PZSSan
władze miasta dostrzegają w tej inwestycji silny impuls do rozwoju miasta i przy okazji nowych
planów przestrzennego zagospodarowania miasta rozwiązanie zgłoszonych w kampanii
wyborczej problemów. Prezes Jasnosz dodał, że w Polsce saneczkarstwo uprawia prawie
trzystu młodych zawodników. Trudno jednak oczekiwać dalszego rozwoju dyscypliny, gdy nie
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ma się w kraju nowoczesnego toru lodowego sztucznie mrożonego przeznaczonego do
szkolenia i organizacji zawodów światowego formatu. Brak toru zniechęca uzdolnioną
młodzież do uprawiania tej olimpijskiej dyscypliny sportu. Uważa że budowa obiektu, na
którym można by rozgrywać zawody międzynarodowe będzie korzystna dla polskiego sportu,
dla Sądecczyzny a przede wszystkim dla mieszkańców miasta, kuracjuszy i turystów.
Zlokalizowanie toru na Górze Parkowej spowoduje jej uporządkowanie i będzie znakomitym
narzędziem marketingowym miasta i regionu. Dlatego też PZSSan i PZBiS wspólnie wystąpią
do Ministerstwa Sportu i Zarządu Województwa Małopolskiego, by wpisały budowę toru
lodowego sztucznie mrożonego do listy inwestycji strategicznych dla polskiego sportu. Prezes
Michał Jasnosz zapewnił, że Polski Związek Sportów Saneczkowych wspólnie z Polskim
Związkiem Bobslei i Skeletonu będą wspierać starania władz miejskich o pozyskanie istotnego
dofinansowania z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prezes Polskiego Związku Bobslei
i Skeletonu Marek Wiśniowski potwierdził poparcie związku dla tej idei. Poinformował, że w
trakcie projektowania toru w Krynicy Zdrój Międzynarodowa Federacja Bobslejowa składała
obietnicę, że w przypadku powstania tego obiektu chcieliby w Krynicy usytuować swoją
„szkółkę bobslejową i skeletonową”, co zapewniałoby dość znaczne przychody. Jest wielce
prawdopodobne, że Światowa Federacja Saneczkowa (FIL) uczyniłaby podobnie. Wiceprezes
PZSSan Jan Błoński poinformował o poparciu dla tej inwestycji wyrażone przez Sejmową
Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. Podobny
wniosek sformułowała także w Raporcie pokontrolnym zimowych związków sportowych
Naczelna Izba Kontroli. Burmistrz Krynicy-Zdrój Piotr Ryba poinformował, że kryniccy radni
wracają do pomysłu wznowienia budowy w uzdrowisku toru saneczkowego sztucznie
mrożonego. Władze miasta chcą wykorzystać istniejący już projekt architektoniczny,
opracowany przez krakowskie Biuro Projektów PERBO Group. Jak stwierdził, poczyniono
pierwsze ważne kroki. Radni na ostatniej sesji przyjęli m.in. studium zagospodarowania
przestrzennego miasta, które uwzględnia taki obiekt. Stwierdził, że to początek drogi. Przed
władzami uzdrowiska jeszcze wiele starań, żeby doprowadzić do finału. Stwierdził, że chcąc
wybudować tor saneczkowy na północnym zboczu Góry Parkowej, konieczne jest
przeprowadzenie badań geologicznych przez Główny Instytut Górnictwa, celem ostatecznego
wykluczenia ew. negatywnego wpływu inwestycji na źródła wód mineralnych. - Nie
określiliśmy jeszcze terminu przeprowadzenia takich badań - zastrzega Piotr Ryba i wskazuje,
że sama budowa toru saneczkowego, uwzględniając już wykonane w 2009 roku prace (m.in.
projekt, droga transportowa dla samochodów, most na drodze dojazdowej) to koszt około 7080 milionów złotych, z dodatkową infrastrukturą do 100 milionów PLN. Na taką inwestycję
samej gminy nie stać, dlatego konieczne będzie znalezienie środków zewnętrznych. Sekretarz
Generalny PZSSan Janusz Tatera stwierdził, że brak toru lodowego w Polsce, to brak szansy na
rozwój ostatnich zimowych dyscyplin olimpijskich, które jako jedyne nie posiadają obiektu w
kraju. To także brak możliwości organizacji najbardziej prestiżowych na świecie zawodów
saneczkowych, bobslejowych i skeletonowych, brak transmisji telewizyjnych i brak
sponsorów, a także co nie jest bez znaczenia konieczność wydawania pieniędzy polskiego
podatnika za granicą i organizacji Mistrzostw Polski na obczyźnie. To niemożliwość objęcia
szkoleniem większej ilości uzdolnionej młodzieży i poszerzenia szans na większą i
precyzyjniejszą selekcję. Bardzo dobrym dla nas przykładem mogą być np. Łotysze, którzy na
torze w Siguldzie wychowali już medalistów olimpijskich w skeletonie. Uzyskują także liczące
się sukcesy w bobslejach i saneczkarstwie lodowym. Wystarczy spojrzeć na aktualne wyniki w
Pucharze Świata i imprezach mistrzowskich. Podobny progres, po wybudowaniu torów pod
Moskwą i w Soczi odnotowują reprezentanci Rosji. Poinformował, że w przypadku ew.
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podjęcia w przyszłości decyzji Polskiego Komitetu Olimpijskiego o kandydowaniu polskiego
miasta do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Zimowych Młodzieżowych Igrzysk
Olimpijskich budowa takiego toru stanie się koniecznością.
➢ przyjął Informację o przebiegu spotkań kierownictwa PZSSan w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Karpaczu, Radą miasta Karpacza, Parku Sportowym Złotnicza i Fit Master w
Jeleniej Górze, i Sanatorium KRUS w Szklarskiej Porębie.
➢ przyjął informację o przeprowadzonych rozmowach w siedzibie Światowej Federacji
Saneczkowej (FIL) w Berchtesgaden i Lucjanem Kudzią na Torze lodowym w Koenigssee.
Delegacja Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w składzie: prezes Michał Jasnosz,
wiceprezes Jan Błoński, sekretarz generalny Janusz Tatera i były mistrz świata, olimpijczyk
Lucjan Kudzia spotkała się z prezydentem FIL Josefem Fendtem i dyrektorem wykonawczym
FIL Christopherem Schweigerem oraz zwiedziła Muzeum Światowego Saneczkarstwa. Podczas
spotkania z prezydentem FIL Josefem Fendtem poinformowaliśmy o powrocie do pomysłu
budowy na południu Polski toru lodowego bobslejowo-saneczkowo-skeletonowego sztucznie
mrożonego. Zgłoszona propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem i poparciem
prezydenta FIL. Podczas roboczego spotkania z dyrektorem wykonawczym FIL Christopherem
Schweigerem prezes PZSSan Michał Janosz podziękował za dotychczasową współpracę i
okazywaną naszemu związkowi pomoc. Omówiono kierunki dalszej, wzajemnej współpracy.
Dyr. Ch. Schweiger poinformował o aktualnym stanie ubiegania się FIL o włączenie do
programu Zimowych Igrzysk Olimpijskich konkurencji saneczkarstwa na torach naturalnych.
Negocjacje trwają. Są trudne, bo FIL napotyka na politykę MKOL zmniejszania ilości
uczestników Igrzysk. Niemniej stwierdził, iż MKOL dostrzega atrakcyjność telewizyjną tej
dyscypliny sportu. Rozmawialiśmy także o powrocie do koncepcji budowy w Polsce toru
lodowego sztucznie mrożonego, torów plastykowych i naturalnych. Spotkało się to z dużym
zainteresowaniem centrali FIL. Dyrektor Ch. Schweiger poinformował nas o trwających w
Austrii pracach nad projektem budowy nowego, tańszego w budowie i bardziej
ekonomicznego w eksploatacji, toru lodowego sztucznie mrożonego z zastosowaniem m.in.
fiberglasu i cienkich rurek plastykowych do mrożenia. Zaproponował pomoc w kontakcie z
autorami tego ciekawego projektu, który już spotyka się z dużym zainteresowaniem
środowiska saneczkarzy. Ustalono, że PZSSan w tej sprawie będzie utrzymywał ścisły kontakt
z biurem FIL. Z panem Lucjanem Kudzią omówiliśmy m.in. koszty utrzymania torów lodowych
sztucznie mrożonych w Niemczech. Uzyskane dane pozwoliły na uaktualnienie naszej
wcześniejszej informacji dot. możliwości obniżenia kosztów utrzymania torów lodowych,
opracowanej przez J. Taterę i M. Skowrońskiego.
➢ zaaprobował informację o kontroli zgrupowań kadr narodowych seniorów i juniorów na
torach lodowych i seniorów na lodowych torach naturalnych w Winterbergu, Oberhof,
Innsbrucku i Latzfons.
➢ przyjął oceny sporządzone przez trenerów kadr narodowy ze startów reprezentantów Polski:
w Mistrzostwach Świata Seniorów w Winterbergu (Niemcy), Mistrzostwach Europy Seniorów
w Oberhof, Mistrzostwach Świata juniorów w Innsbrucku, Mistrzostwach Europy Juniorów w
St. Moritz, Mistrzostwach Świata Seniorów na lodowych torach naturalnych w Latzfons.
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➢ przyjął informację o przebiegu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w saneczkarstwie w
Krynicy-Zdrój.
➢ przyjął informację o przygotowaniach do Mistrzostw Polski Seniorów na torze lodowym w
Siguldzie i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski na torze w Krynicy-Zdrój.
➢ przyjął informację o przygotowaniach do Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów
Młodszych na torze naturalnym w Szelment k/Suwałk
➢ przyjął do aprobującej wiadomości informację o programie Solidarności Olimpijskiej MKOL
dot. możliwego dofinansowania przygotowań do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w
Lozannie w 2020 roku i podjętych staraniach związanych z planem przystąpienia do programu.
➢ na prośbę zawodników spotkał się z członkami kadry narodowej juniorów i juniorów
młodszych na torach lodowych. Wysłuchał ich zdania dot. funkcjonowania kadry podczas
tegorocznych zgrupowań i zawodów międzynarodowych oraz relacji pomiędzy zawodnikami
a trenerami. Wysłuchał także opinii trenerów kadr narodowych. Wobec zgłoszonych przez
stronę niemiecką poważnych zastrzeżeń dot. zachowania niektórych członków kadry juniorów
podczas pobytu w Aparthotelu w Oberhof i problemów wychowawczych , postanowiono
kontynuować spotkania podczas MP na torze lodowym w Siguldzie.
➢ przyjął koncepcję programowo-organizacyjną IV Memoriału im. Mariusza Warzyboka na
sankorolkach w dniach 20 – 22 września br. w Jeleniej Górze-Sobieszowie. Zarząd wyraził
zgodę na ponowne objęcie przez PZSSan patronatem honorowym i udzielenie możliwego
wsparcia materialno-finansowego.
➢ postanowił poprzeć inicjatywę zgłoszoną przez p. Monikę Pawlak-Warzybok, która
dostrzegając lukę w letniej promocji saneczkarstwa zaproponowała zainicjowanie projektu na
wzór innych dyscyplin sportów zimowych „Sportowe wakacje” uznając za celowe
podejmowanie inicjatyw promocji uprawiania saneczkarstwa w okresie letnich wakacji.

13.04.2019 r. - Karpacz
Zarząd PZssan:
➢ przyjął informację o przebiegu i wynikach Mistrzostw Polski Seniorów na torze lodowym w
Siguldzie i Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Krynicy Zdrój
➢ przyjął informację o przebiegu i wynikach Mistrzostw Polski Seniorów na torze naturalnym w
Szelment
➢ informację o spotkaniach przedstawicieli kierownictwa PZSSan z Marszałkiem Województwa
Podlaskiego i Prezydentem Suwałk na temat budowy w Szelment nowego, profesjonalnego
saneczkowego toru naturalnego
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➢ informację o spotkaniu z prezydentem Karpacza dot. planowanej budowy saneczkowego toru
plastykowego. PZSSan poparł wniosek gminy Karpacz do MSiT o wpisanie inwestycji do
strategicznego planu inwestycji ważnych dla polskiego sportu na 2019 rok.
➢ dokonał ocena sezonu startowego seniorów na torach lodowych 2018/19
➢ dokonał oceny sezonu startowego juniorów i juniorów młodszych na torach lodowych
2018/19
➢ dokonał oceny sezonu startowego juniorów i juniorów młodszych na torach naturalnych
2018/19
➢ zatwierdził Regulamin powoływania zawodników PZSSan do kadr narodowych wraz ze
szczegółowymi zasadami
➢ zatwierdził składy kadr narodowych na torach lodowych seniorów, juniorów i juniorów
młodszych
➢ przyjął informację o przebiegu tegorocznej Gali Sportu w Szkole Mistrzostwa Sportowego i
stanie prac dot. budowy toru plastykowego w Karpaczu
➢ przyjął informację o obchodach 30-lecia Polskiej Agencji Antydopingowej oraz współpracy w
sprawach antydopingu, zakupu odżywek i suplementów diety dla członków kadry narodowej
seniorów na torach lodowych za pośrednictwem Fit Master w Jeleniej Górze
➢ przyjął Uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delegatów PZSSan na dzień 08 czerwca 2019 r. w Warszawie

Sprawozdawczego

➢ uznał, że zgłoszone przez członków kadry narodowej juniorów zarzuty wobec trenera kadry
narodowej juniorów p. Andrzeja Śmierzchalskiego są niepotwierdzone i nieprawdziwe. Należy
uznać je za bez dowodowe pomówienia, oparte o poszlaki inspirowane przez osoby dorosłe.
Udzielono trenerowi pełnego poparcia
➢ zaakceptowano wniosek o zakup dla trenerów kadry juniorów i juniorów młodszych alkomatu
i testów narkotykowych
➢ w oparciu o Regulamin Dyscyplinarny PZSSan udzielił nagany członkowi KN Juniorów
Mateuszowi Karasiowi za nieakceptowalne i niegodne reprezentanta kraju zachowanie w
Aparthotelu w Oberhofie (Niemcy).
➢ Wobec groźby zerwania przez Niemiecką Federację Saneczkową współpracy w ramach
Patenshaftów zaakceptowano propozycję wystosowania przez SG do Niemieckiej Federacji
Saneczkowej, niemieckich trenerów kadr narodowych seniorów i juniorów oraz dyrekcji
Aparthotelu w Oberfof przeprosin za niegodne zachowanie członków polskiej kadry juniorów
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➢ przyjęto zasady postepowania w sytuacjach konieczności rozwiązywania doraźnych sprawy
wychowawczych na przykładzie kadry juniorów i juniorów młodszych na torach lodowych

18.05.2019 r. - Warszawa
Zarząd PZssan: (do uzupełnienia po posiedzeniu Zarządu)
➢ przyjął informację o stanie przygotowań do Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia
Delegatów PZSSan w dniu 8 czerwca 2019 r. w Warszawie
➢ Zatwierdził sprawozdania: organizacyjne, sportowe i finansowe
➢ Zatwierdził regulamin i porządek obrad
➢

II.

Biuro Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.

ZATRUDNIENIE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.
Biuro Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.
2017
Sekretarz Generalny – Janusz TATERA - od X.
2018
Główna Księgowa – Monika WIELGUS - od VII.
2014
Trener główny kadry narodowej na torach lodowych – Marek Skowroński – I.
2018
Specjalista ds. logistyki i współpracy międzynarodowej – Zbigniew KUMIDOR - IX
Specjalista ds. księgowych, akcji zleconych i administracji – Grażyna FORYŚ (1/2 etatu) - IX
Referent Administracyjno-Biurowy – Andrzej Kiełczewski (od 17.IV.2018 do 2018 r.) do VII

23

CZĘŚĆ SPORTOWA SPRAWOZDANIA
NA
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE
DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW SANECZKOWYCH
SPRAWOZDANIE
z przygotowań i startów kadry seniorów za okres 2018-2019.

Na sezon 2018/19 do kadry seniorów powołanych zostało 9 zawodników:
Ewa Kuls, Natalia Wojtuściszyn, Paula Kruk, Maciej Kurowski, Mateusz Sochowicz, Wojciech
Chmielewski, Mateusz Żakowicz, Jakub Kowalewski, Damian Chamielec.
Trenerem prowadzącym był Marek Skowroński. Z kadrą współpracowali także trenerzy
niemieccy: Torsten Goerlitzer, Jan Eichhorn i Georg Hackl oraz fizjoterapeuci: Patryk
Przerywacz, Paweł Zimoń, Łukasz Jaworski, Marcin Uram i Krzysztof Makasewicz.
Finansowaniem z budżetu objęci byli zawodnicy: Ewa Kuls, Natalia Wojtuściszyn, Maciej
Kurowski, Mateusz Sochowicz, Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski.
Kontynuowana była współpraca z Niemiecką Federacją Saneczkową. W ramach
programu partnerskiego seniorzy i juniorzy korzystali nieodpłatnie z torów i wieży startowej.
Nasi za wodnicy (seniorzy i juniorzy) oddali 417 ślizgów na lodzie,138 ślizgów na kółkach i
odbyli 2 treningi na wieży startowej.
W okresie przygotowania ogólnego i ukierunkowanego od kwietnia do października
odbyto 13 konsultacji i 2 zgrupowania w tym:
▪
▪
▪
▪
▪

dwie 2-dniowe konsultacje w Instytucie Sportu w Warszawie gdzie przeprowadzono
badania wydolnościowe oraz sprawdziany siły dynamicznej,
5 konsultacji 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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▪

dwie 5-dniowe konsultacje w Oberhofie na wieży startowej, doskonaląc technikę
startu. Wykonano badania biomechaniczne przy użyciu analizatora startu. W tych
konsultacjach badania wykonano pod okiem specjalisty z Instytutu Sportu pana
Zbigniewa Staniaka. W trakcie wrześniowej zawodnicy trenowali również na
sankorolkach.
▪ konsultację szkoleniową W Krynicy-Zdrój gdzie w oparciu o sztuczne lodowisko
pracowano nad techniką startu ze szczególnym uwzględnieniem „wioseł”,
▪ konsultację szkoleniową w Smrzovce poświęconą poprawieniu techniki jazdy w
oparciu o sankorolki,
Zawodnicy w miesiącu marcu i wrześniu poddani zostali badaniom lekarskim oraz
diagnostycznym w COMS w Warszawie.
Zawodnicy nie we wszystkich akcjach brali udział:
▪
▪
▪

Kurowski Maciej ze względu na kontuzję kolana,
Wojtuściszyn Natalia musiała łączyć pracę zawodową z realizacją programu szkolenia,
Kuls Kusyk Ewa z powodu kończenia studiów i pracy magisterskiej,

Okres przygotowania specjalistycznego realizowaliśmy od końca września do 18
listopada. W tym czasie cała grupa odbyła 1 konsultację w Lillehammer i 2 konsultacje
szkoleniowe w Niemczech (Oberhof i Konigssee. Następnie część grupy miała kolejną
konsultację w Konigsse, a część zawodników konsultację w Whistler/Canada i Lake
Placid/USA. Kolejna wspólna konsultacja odbyła się w Winterbergu na torze przyszłych
Mistrzostw Świata.
W trakcie realizacji programu szkolenia niestety musieliśmy się borykać z kontuzją Ewy
Kuls Kusyk, która od październikowej konsultacji w Oberhofie nie mogła wyleczyć kontuzji szyi
i w kolejnych konsultacjach brała udział tylko częściowo. Kolejne ślizgi na torze odnawiały
dolegliwości. Była konsultowana w Lux Med oraz rehabilitowana pod okiem Łukasza
Jaworskiego z Reha Sport.
Okres startowy rozpoczęliśmy 19 listopada biorąc udział w zawodach pucharowych w
Igls. Następnie zawodnicy wystartowali w kolejnych zawodach pucharowych za oceanem w
Whistler,Calgary i Lake Placid.
W tym okresie ponownie zawodniczka Kuls Kusyk miała nawroty dolegliwości szyjnych co
wykluczyło ją ze startu w Calgary. Ponadto podobnej kontuzji uległa Wojtuusciszyn i nie
wystartowała w Lake Placid. Zawodniczkom zorganizowano konsultacje rehabilitacyjne, aby
wyleczyć kontuzje przed styczniowymi Mistrzostwami Świata. Zawodniczki nie brały udziału
w zawodach pucharowych w Konigssee i Siguldzie.
Po przerwie świątecznej w miesiącu styczniu i lutym kadra brała udział w kolejnych
zawodach pucharowych Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy na torach w :
Konigssee, Siguldzie, Winterbergu, Altenbergu, Oberhofie i Soczi.

25

Ze względu na kontuzje zawodniczek podjąłem decyzję o dokooptowaniu do składu na
zawody od stycznia aktualnie najlepszej juniorki Domaradzkiej Klaudii, która wzięła udział w
większości zawodów seniorów i wystartowała w Mistrzostwach Świata juniorów.
Wojtuściszyn Natalia po starcie w Mistrzostwach Świata podjęła decyzję o zakończeniu
kariery sportowej.
Kuls Kusyk Ewa wystartowała tylko w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy.
W marcu odbyto w Siguldzie Mistrzostwa Polski seniorów.
Po groźnym upadku na treningu w Konigssee ze startów w zawodach pucharowych (Konigssee
i Sigulda) wyłączony został Mateusz Sochowicz.
W mojej ocenie miniony sezon poza startami kobiet uważam za udany . Wyniki
zawodników w trakcie sezonu ulegały poprawie.
Szczegółowe wyniki uzyskane w sezonie 2018/19 zamieszczono w załączonej tabeli.

Ocena indywidualna zawodników:

Ewa Kuls - 28 lata, 8 sezon w kadrze. Zakładano zajmowanie do 20 m w zawodach
pucharowych i mistrzowskich. Zawodniczka w znacznej części startów nie zrealizowała
założenia. Jedynie na ME w Oberhofie znalazła się w „dwudziestce”. Zdecydowanie poniżej
oczekiwań były jej czasy startu jak również czasy ślizgów. Na pewno miała na to wpływ
kontuzja, której doznała na początku okresu specjalistycznego, przez co oddała bardzo mało
ślizgów treningowych. Również częsta absencja na akcjach w okresie przygotowawczym
odbiła się negatywnie na jej poziomie sportowym w trakcie sezonu startowego.

Natalia Wojtuściszyn – 26 lat, 6 sezon w kadrze. Zakładano zajmowanie do 20 m w
zawodach pucharowych i mistrzowskich. Zawodniczka wystartowała jedynie w 3 zawodach
pucharowych i Mistrzostwach Świata zajmując odległe miejsca. Po imprezie głównej podjęła
decyzję o rezygnacji z dalszych startów w kadrze seniorów.

Maciej Kurowski – 33 lat, 13 sezon w kadrze. Zakładano zajmowanie do 25 m w
zawodach pucharowych i mistrzowskich. Zawodnik zrealizował założenia w większości
startów pucharowych, oraz startach głównych. Pomimo problemów z kolanem co wykluczyło
go z udziału w części konsultacji w okresie przygotowawczym jego poziom sportowy nie uległ
pogorszeniu.
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Chmielewski Wojciech – 24 lat, 4 sezon w kadrze
Kowalewski Jakub – 25 lat, 7 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. Przypadki słabszych
startów najczęściej wynikały z przyczyn sprzętowych.

Mateusz Sochowicz – 23 lat, 3 sezon w kadrze. Zakładano zajmowanie do 25 m w
większości zawodów pucharowych i mistrzowskich, oraz zajęcie punktowanego miejsca w
Młodzieżowych Mistrzostwach Świata. Zawodnik poza jednym wyjątkiem wykonał założenia
uzyskując często miejsca zdecydowanie lepsze od zakładanych. Zdecydowany postęp
widoczny jest w sferze mentalnej co przyczyniło się do zdecydowanej poprawy skuteczności
startowej.

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/ Wskazana jest dalsza współpraca z psychologiem,
7/ 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.
8/ 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.
9/Wnioskuję również o kontynuację współpracy z Instytutem Sportu oraz panem Zbigniewem
Staniakiem.
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Opracował:
Marek Skowroński
Trener Główny Kadry Narodowej Seniorów

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:
Data
L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja w ekipie

Funkcja w pzs

Uwagi
Wyjazdu

1.

Skowroński Marek

Trener

2.

Przerywacz Patryk

Fizjoterapeuta

Trener kadry seniorów

Powrotu

21.01.19 r

28.01.19 r

21.01.19 r

28.01.19 r

2. SKŁAD ZAWODNIKÓW:
L.p.

Konkurencja

Nazwisko i imię

Wynik planowany*
Miejsce*

Wynik

Pkt.

Data

Realizacja*
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

Wojtuściszyn Natalia

15-25

26 m

21.01.19 r 28.01.19 r

Domaradzka Klaudia

25-32

27 m

21.01.19 r 28.01.19 r

kobiet

3.

edynki
kobiet

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

8m

21.01.19 r 28.01.19 r

7.

Dwójki

Kowalewski Jakub

8-12

8m

21.01.19 r 28.01.19 r

8.

Drużyna

Skład ustalony po konkurencjach
indyw.

do 8

7m

2

28
*- 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

3a. ZREALIZOWANE ZADANIA WYNIKOWE:
Konk. nieolimpijskie

1

2

3

4

5

6

7

8

Razem

9-16
1

Liczba lokat

17-32 33 i dalej
5

Razem
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

Niemcy

53

8

Rosja

25

6

Austria

21

4

USA

13

3

Łotwa

12

3

Włochy

12

4

Kanada

4

1

Polska

3

2

Państwo
Rumunia

Ilość pkt.
1

Liczba zawod.
punktujących

Państwo

Ilość pkt.

Liczba zawod.
punktujących

1

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
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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
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:
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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.
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
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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:
Nazwisko i imię

L.p.

Funkcja w ekipie

1.

Skowroński Marek

Trener

2.

Przerywacz Patryk

Fizjoterapeuta

Trener kadry seniorów

2. SKŁAD ZAWODNIKÓW:
KonkuL.p.
Nazwisko i imię
rencja
Jedynki
mężczyzn
jedynki
kobiet

1.
2.

Data
Wyjazdu
Powrotu

Funkcja w pzs

Wynik planowany*

Sochowicz Mateusz

Miejsce*
6-9

Domaradzka Klaudia

6-9

3. ZREALIZOWANE ZADANIA WYNIKOWE:
Konk. olimpijskie
1
2
3
4
5
6
Liczba lokat
1
Liczba punktów
4

Wynik

Pkt.

21.01.19 r

28.01.19 r

21.01.19 r

28.01.19 r

Realizacja*

8

Data

Miejsce* Wynik Pkt. Wyjazdu
Powrotu
5m
4
21.01.19 r 28.01.19 r
7m

7

Uwagi

Razem

2

9-16

21.01.19 r 28.01.19 r

17-32 33 i dalej

1
2

3a. ZREALIZOWANE ZADANIA WYNIKOWE:
Konk. nieolimpijskie
1
2
3
4
5
6
Liczba lokat

Razem

2
6

7

8

Razem

9-16

17-32 33 i dalej

Razem

4. INFORMACJE PODSTAWOWE Z ZAWODÓW:
Jed.
Kob.
Liczba państw
12
Liczba zawodników 14

Konkurencja

Dwójki
mężcz.
5
5

Jed.
Mężcz.
13
14

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

Liczba zawod.
punktujących

Rosja

16

2

Austria

12

Rumunia
Niemcy

Państwo

Ilość pkt.

Liczba zawod.
punktujących

Ukraina

6

1

2

USA

6

1

9

3

Canada

5

1

8

1

Słowacja

4

1

Państwo

Państwo

Ilość pkt.

Liczba zawod.
punktujących
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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.
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
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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

1.

Skowroński Marek

Trener

2.

Makasewicz Krzysztof

Fizjoterapeuta

Trener kadry seniorów

2. SKŁAD ZAWODNIKÓW:
KonkuL.p.
Nazwisko i imię
rencja
Kuls Kusyk Ewa

5.

Jedynki
kobiet
jedynki
kobiet
Jedynki
mężczyzn
Jedynki
mężczyzn
Dwójki

6.
7.

1.
2.
3.
4.

Data
Wyjazdu
Powrotu

Funkcja w pzs

Wynik planowany*
Miejsce*
15-25

Wynik

04.02.19 r

11.02.19 r

04.02.19 r

11.02.19 r

Realizacja*

Pkt.

Uwagi

Data

Miejsce* Wynik Pkt. Wyjazdu
Powrotu
17 m
04.02.19 r 11.02.19 r

Domaradzka Klaudia

25-30

DNF

04.02.19 r 11.02.19 r

Kurowski Maciej

20-25

20 m

04.02.19 r 11.02.19 r

Sochowicz Mateusz

20-30

17 m

04.02.19 r 11.02.19 r

Chmielewski Wojciech

8-12

14 m

04.02.19 r 11.02.19 r

Dwójki

Kowalewski Jakub

8-12

14 m

04.02.19 r 11.02.19 r

Drużyna

Skład ustalony po konkurencjach
indyw.

do 6

3

6m

3

*- cyfry arabskie

3. ZREALIZOWANE ZADANIA WYNIKOWE:
Konk. olimpijskie
1
2
3
4
5
6
Liczba lokat
1
Liczba punktów
3
3a. ZREALIZOWANE ZADANIA WYNIKOWE:
Konk. Nieolimpijskie
1
2
3
4
5
6
Liczba lokat
4. INFORMACJE PODSTAWOWE Z ZAWODÓW:
Dwójki
mężcz.
Liczba państw
8
Liczba zawodników 15

Konkurencja

Jed.
kobiet
12
25

Jed.
Mężcz.
11
26

Sztafety
7
7

7

7

8

8

Razem 9-16
1
1
3

3

Razem

17-32 33 i dalej

9-16

1

17-32 33 i dalej

5

Razem

4

Razem

6
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5. WYNIKI UCZESTNICZĄCYCH REPREZENTACJI /wg. punktacji olimpijskiej/:
Ilość pkt.

Liczba zawod.
punktujących

Niemcy

53

9

Rosja

28

6

Łotwa

22

5

Austria

18

4

Włochy

16

4

Polska

3

1

Ukraina

2

1

Szwajcaria

1

1

Państwo

Państwo

Ilość pkt.

Liczba zawod.
punktujących

Państwo

Ilość pkt.

Liczba zawod.
punktujących

1

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/ 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.
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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.
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.

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

Ślizgi
Oberhof 6 –
13.10.2018
Patenschaft
Altenberg 2127.10.2018
Patenschaft
Winterberg
27.1003.11.2018
Patenschaft
Konigssee 1016.11.2018
Patenschaft
Innsbruck 1826.12.2018
Puchar Św.
Sen.
Sigulda 0820.12.2018 ZS
St. Moritz JEM i
JWC 620.01.2019
Innsbruck ITW
21-28.02.2019
Innsbruck WM
29.02.2019
Winterberg
JWC 0210.03.2019
Oberhof JWC
10-18.03.2019

Tarnawski
Kacper
S
TR T

Wojnarowsk
a Natalia

SUM
A

T
R

S
T

SUM
A

TR

S
T

SUM
A

Karaś Jakub
Karaś
Mateusz

Jamróz
Natalia

Domaradzka
Klaudia
T
R

S
T

SUM
A

S
TR T

SUM
A

ŁĄCZNI
E

20

2

22

0

20

2

22

0

17

2

19

63

21

2

23

0

21

2

23

0

21

2

23

69

19

2

21

0

19

2

21

0

14

2

16

58

21

0

21

21

0

21

21

63

6

0

5

6

0

0

12

28

24

21

124

18

60

21

42

21

5

1

20

5

20 28

3

21

8 15

2

17

1

24 31

0 15

2

31

21

17

15
21

21

0

0

0

3

5

2

7

0

0

0

0

7

7

2

9

0

0

0

0

9

7

2

9

0

0

0

0

9

37
15
1 16

Łącznie
Kółka

15
1 16

Lód
Lód do I
pucharu

167 43
0

2
0

45 110
0

7

117 46
0

2
0

48
0

167 43

2

45 110

7

117 46

2

48

113
TR ślizgi
treningowe
Starty w
ST zawodach i
testach
BP Ślizgi
bezpłatne

45

72

Zaw
.

13
0

9

139

516

13
0

9

139

516

97

389

48

Test.

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

Bryk Anna

Tor
Ślizgi
ITW
Altenbe
rg 1621.10.20
18 ITW
ITW
Oberhof
2128.10.20
18 ITW
ITW Igls
0410.11.20
18 ITW
Altenbe
rg 1826.11.20
18 ITW
Sigulda
0820.12.20
18 ZS
St.
Moritz
JWC 620.01.20
19
Innsbru
ck ITW
21-

T
R

S
T

Karaś
Patrycja

SUM T
A
R

S
T

Domowicz
Nikola
Piwkowska
Dominika

Kiełbasa
Marcin

SUM
A
TR

S
T

SUM T
A
R

S
T

Imiołek
Kacper
Maćkała
Łukasz

SUM T
A
R

S
T

Dziezina
Kamil
Bielawski
Stanisław

SUM T
A
R

S
T

SUM ŁĄCZ
A
NIE

12

2

14 15

2

17

15

2

17 11

2

13 14

2

16

0

77

11

2

13 11

2

13

11

2

13 11

2

13 11

2

13

0

65

15

0

85

12

92

31

0

144

17

0

84

0

0

21

18

18 17

17

18

18 17

17 15

20

20 20

20

20

20 20

20

26

26 28

28

31

31 28

28 31

17

15

15

21

3

18 15

21

2

0

2

17 13

0

2

15 15

0

0

2

1
2

38
28.02.20
19
Innsbru
ck JWM
29.0203.03.20
19
Winterb
erg
JWC 0210.03.20
19
Oberhof
JWC 1018.03.20
19
Łącznie
Kółka
Lód
Lód do I
pucharu

7

3

10

0

7

2

9

7

2

9

7

2

9

7

2

9

7

7

2

9

7

2

9

7

2

9

7

2

9

14
4

1
4

158

12
0

1
0

130 124

1
0

134

11
4

1
0

14
4

1
4

158

12
0

1
0

130 124

1
0

134

11
4

1
0

91

0

95

0

99

0

0

10

2

9

0

45

7

2

9

0

45

124

10
0

1
0

110

1
2

0

12

668

124

10
0

1
0

110

1
2

0

12

668

0

463

91

75

T
R
-

ślizgi
treningowe
Starty w
ST zawodach i
testach
Ślizgi
B bezpłatn
P- e

Za
w.

Test.

3. Wyniki

Juniorzy
Kacper Tarnawski
Klaudia Domaradzka
Natalia Jamróz
Juniorzy młodsi
Natalia Wojnarowska
Anna Bryk
Patrycja Karaś
Nikola Domowicz
Dominika Piwkowska
Marcin Kiełbasa

Puchar Św.
St. Moritz

Puchar Św.
Winterberg

Puchar Sw.
Oberhof

13 / 19
DNS
23 / 24

13 / 27
DNS
29 / 32

13 / 24
DNS
20 / 24

20 / 27
DNS
27 / 36

20 / 41
40 / 53
DNS

12 / 16
DNS
18 / 20

33 / 39
13 / 39
25 / 39
9 / 11

35
30
29
10

26
21
17
11

34
33
34
12

42 / 61
26 / 61
35 / 61
10 /18

DNS
33 / 53
DNS
DNS

DNS
DNS
DNS
DNS

24 / 47

19 / 41

18 / 33

31 /57

DNS

DNS

/
/
/
/

45
45
45
14

/
/
/
/

Puchar Sw. Mistrz. Św. Mistrz. Eur.
FINAŁ
Igls
St. Moritz
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Jakub Karaś
5 / 13
10 / 14
Mateusz Karaś
Kacper Imiołek
11 / 13
11 / 14
Łukasz Maćkała
Drużyna Mistrz. Św. Kacper Tarnawski Jakub
Karaś Mateusz Karaś

6 / 13

9 / 19

22 / 24

DNS

11 / 13

11 / 19

DNS

DNS

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

Miejsce: St. Moritz / Szwajcaria
Liczba dni zawodów: 3

1. SKŁAD OSÓB TOWARZYSZĄCYCH:
L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja w ekipie

Funkcja w pzs

Data
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.

Uwagi
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9. 2. SKŁAD ZAWODNIKÓW:
Wynik planowany*

L.p.

Konkurencja

1.

jedynki Kacper Tarnawski

Miejsce*
Do 20

2.

jedynki Natalia Jamróz

Do 20

3.

drużyna Kacper Tarnawski

Nie
planowano

Nazwisko i imię

Anna Bryk
Jakub Karaś
Mateusz Karaś

Realizacja*

Data

Wynik Pkt. Miejsce* Wynik Pkt. Wyjazdu Powrotu
11.01.2019 20.01.2019
0
12/16
0
0

18/19

0

06.01.2019

20.01.2019

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
3. ZREALIZOWANE ZADANIA WYNIKOWE:
Konk. olimpijskie
1
2
3
4
5
6
Liczba lokat
Liczba punktów

7

8

1
2

3a. ZREALIZOWANE ZADANIA WYNIKOWE:
Konk. nieolimpijskie
1
2
3
4
5
6
Liczba lokat

Razem

1
2

7

8

Razem

9-16

1
0

9-16

17-32 33 i dalej Razem

1
0

0
0

2
0

17-32 33 i dalej Razem

4. INFORMACJE PODSTAWOWE Z ZAWODÓW:

Konkurencja
Liczba państw
12
Liczba zawodników 35

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

Liczba zawod.
punktujących

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

Państwo

Państwo

Państwo

Ilość pkt.

Liczba zawod.
punktujących

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.
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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.
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:
Data
L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja w ekipie

Funkcja w pzs

Uwagi
Wyjazdu

Powrotu
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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.

Konkurencja

Wynik planowany*

Nazwisko i imię

Miejsce*

Wynik

Data

Realizacja*

Pkt.

Miejsce* Wynik Pkt.

Wyjazdu

Powrotu

1.

Jedynki
kobiet

Domaradzka Klaudia

Do 23

40/53

28.01.19 r 02.02.19 r

2.

Jedynki

Bryk Anna

Do 23

33/53

21.01.19 r 02.02.19 r

Tarnawski Kacper

Do 20

20/41

21.01.19 r 02.02.19 r

Karaś Jakub

Do 12

22/24

21.01.19 r 02.02.19 r

Do 10

7/13

21.01.19 r 02.02.19 r

kobiet
Jedynki

3.

mężczyzn
Dwójki

4.

Karaś Mateusz

Do
235.

Dróżyna

Domaradzka Klaudia
Tarnawski Kacper
Karaś Jakub
Karaś Mateusz

*- cyfry arabskie

3. ZREALIZOWANE ZADANIA WYNIKOWE:
Konk. olimpijskie

1

2

3

4

5

6

7

8

Razem

Liczba lokat

1

1

Liczba punktów

2

2

9-16

17-32 33 i dalej
2

2

Razem
4

3a. ZREALIZOWANE ZADANIA WYNIKOWE:
Konk. nieolimpijskie

1

2

3

4

Liczba lokat

4. INFORMACJE PODSTAWOWE Z ZAWODÓW:

5

6

7

8

Razem

9-16

17-32 33 i dalej

Razem
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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

GER

55

15

USA

9

5

RUS

27

11

SVK

4

6

AUT

17

7

UKR

3

4

ITA

16

3

POL

2

4

LAT

10

9

CZE

1

4

Państwo

Ilość pkt.

Liczba zawod.
punktujących

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.
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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 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

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

1.

Małgorzata Jędrzejko

Trener

2.

Adam Jędrzejko

Trener-zawodni

2. SKŁAD ZAWODNIKÓW:
L.p.
Nazwisko i imię

Funkcja w pzs
Trener kadry

Wynik planowany*

Data
Wyjazdu
Powrotu
21.02.19 r

24.02.19 r

21.02.19 r

24.02.19 r

Realizacja*

Uwagi

Data
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Konkurencja

Miejsce*

Wynik

Pkt.

Miejsce* Wynik Pkt.

Wyjazdu

Powrotu

Płowy Julia

6-22

8m

21.01.19 r 24.02.19 r

Promny Klaudia

12-22

11 m

21.01.19 r 24.02.19 r

Szymon Majdak

12-30

24 m

21.01.19 r 24.02.19 r

4.

Jedynki
kobiet
Jedynki
Kobiet
Jedynki
mężczyzn
Dwójki

Szymon Majdak

6-16

9m

21.01.19 r 24.02.19 r

5.

Dwójki

Kacper Adamski

6-16

9m

21.01.19 r 24.02.19 r

1.
2.
3.

*- cyfry arabskie

3. ZREALIZOWANE ZADANIA WYNIKOWE:
Konk. olimpijskie
1
2
3
4
5
6
Liczba lokat
Liczba punktów
3a. ZREALIZOWANE ZADANIA WYNIKOWE:
Konk. nieolimpijskie
1
2
3
4
5
6
Liczba lokat

7

8

Razem

9-16

17-32 33 i dalej

Razem

7

8

Razem 9-16
1
2

17-32 33 i dalej

Razem

1

1

4. INFORMACJE PODSTAWOWE Z ZAWODÓW:
Dwójki
mężcz.
Liczba państw
6
Liczba zawodników 9

Konkurencja

Jed.
kobiet
9
16

Jed.
Mężcz.
14
37

Drużyny

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

Liczba zawod.
punktujących

Włochy

39

7

Turcja

Austria

31

7

Czechy

Rosja

12

3

Szwajcaria

Niemcy

12

3

Słowacja

Ukraina

9

2

Mołdawia

Polska

1

1

Słowenia

Państwo

Serbia

Państwo

Ilość pkt.

Liczba zawod.
punktujących

4

1

Państwo

Ilość pkt.

Liczba zawod.
punktujących

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,
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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/
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
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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:
Data
L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja w ekipie

Funkcja w pzs

Uwagi
Wyjazdu

1.

Małgorzata Jędrzejko

Trener

2.

Adam Jędrzejko

Trener-zawodnik

Trener kadry

Powrotu

30.01.19 r

04.02.19 r

30.01.19 r

04.02.19 r

2. SKŁAD ZAWODNIKÓW:
L.p.

Konkurencja

Nazwisko i imię

Wynik planowany*
Miejsce*

Wynik

Pkt.

Data

Realizacja*
Miejsce* Wynik Pkt.

Wyjazdu

Powrotu

1.

Jedynki
kobiet

Płowy Julia

12-25

13 m

30.01.19 r 04.02.19 r

2.

Jedynki

Adam Jędrzejko

15-38

17 m

30.01.19 r 04.02.19 r

Szymon Majdak

15-38

33 m

30.01.19 r 04.02.19 r

mężczyzn

3.

Jedynki
mężczyzn

4.

Dwójki

Adam Jędrzejko

6-14

9m

30.01.19 r 04.02.19 r

5.

Dwójki

Kacper Adamski

6-14

9m

30.01.19 r 04.02.19 r

6.

Drużyna

Płowy,Jędrzejko,Majdak

6m

3

30.01.19 r 04.02.19 r

49
*- cyfry arabskie
3. ZREALIZOWANE ZADANIA WYNIKOWE:
Konk. olimpijskie

1

2

3

4

5

6

7

8

Razem

Liczba lokat

1

1

Liczba punktów

3

3

9-16
1

17-32 33 i dalej
1

1

Razem
2
3

3a. ZREALIZOWANE ZADANIA WYNIKOWE:
Konk. nieolimpijskie

1

2

3

4

5

6

7

8

Razem

9-16
1

Liczba lokat

17-32 33 i dalej
1

Razem

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

Włochy

47

14

Austria

40

12

Rosja

23

12

Niemcy

6

4

Ukraina

5

5

Polska

3

3

Argentyna

2

3

Rumunia

1

3

Państwo

Ilość pkt.

Liczba zawod.
punktujących

Państwo

Ilość pkt.

Liczba zawod.
punktujących

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
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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.
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.
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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 Jedrzejko, trener kadry na torach naturalnych

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
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Bryk Anna

I

Bryk Weronika

III

Junior
Młodszy
Junior

Chodorek Nadia

IV

Junior

Domaradzka
Klaudia
Domowicz Nikola

III

Junior

I

Dybalski Arkadiusz

III

Junior
Młodszy
Junior

Dominik Houhoud

III

Junior

Karaś Jakub

II

Junior

Karaś Mateusz

II

Junior

Karaś Patrycja

I

Karnaś Weronika

I

Martyna Rzepecka

III

Junior
Młodszy
Junior
Młodszy
Junior

Kacper Tarnawski

IV

Junior

MKS
Karkonosze
MKS
Karkonosze
KS Śnieżka
Karpacz
MKS
Karkonosze
UKS Nowiny
Wielkie
MKS
Karkonosze
MKS
Karkonosze
MKS
Karkonosze
MKS
Karkonosze
MKS
Karkonosze
MKS
Karkonosze
MKS
Karkonosze
MKS
Karkonosze

Juniorów Młodszych
Juniorów
Juniorów
Juniorów Młodszych
Juniorów
Juniorów
Juniorów Młodszych
Juniorów Młodszych
Juniorów Młodszych
-

Juniorów

II. Sztab szkoleniowy.
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.
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Przygotowanie do udziału w rywalizacji sportowej.
Wszechstronny rozwój zawodnika.

IV. Zrealizowane akcje szkoleniowe w ramach dotacji FRKF 2018 i 2019.
Rodzaj akcji
Zgrupowanie stacjonarne
Zgrupowanie krajowe
Zgrupowanie zagraniczne
Zgrupowanie zagraniczne
Zgrupowanie zagraniczne
Zgrupowanie zagraniczne
Zgrupowanie zagraniczne
Konsultacja krajowa
Zgrupowanie stacjonarne

Data
01.09 - 31.12.2018
28.07-07.08.2018
05.10-15.10.2018
04.11-08.11.2018
18.11-24.11.2018
02.12-07.12.2018
17.12-21.12.2018
24-25.01.2019
01.01 - 17.03.2019

Miejsce
Karpacz
Choszczno
Lillehammer
Stary Smokoviec
Sigulda
Konigssee
Oberhof
Świdnica
Karpacz

Kraj
Polska
Polska
Norwegia
Słowacja
Łotwa
Niemcy
Niemcy
Polska
Polska

V. Zrealizowanie akcje szkoleniowe poza dotacją FRKF.
Rodzaj akcji
Konsultacja szkoleniowa
Konsultacja szkoleniowa
Konsultacja szkoleniowa
Konsultacja szkoleniowa
Konsultacja szkoleniowa
Konsultacja szkoleniowa
Konsultacja szkoleniowa

Data
21-22.01.2019
28-30.01.2019
01,04,06.02.2019
08-09.02.2019
11-12.02.2019
14,16.02.2019
18-20.02.2019

Miejsce
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Stary Smokowiec

Kraj
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
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 28.0707.08.2018 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
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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
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

Bryk Anna
Bryk Weronika
Chodorek Nadia
Domaradzka Klaudia
Domowicz Nikola
Dybalski Arkadiusz
Dominik Houhoud
Karaś Jakub
Karaś Mateusz

Impreza główna
międzynarodowa
MŚJ
33(1)
40(1), 7(drużyna)
22(2), 7(drużyna)
22(2), 7(drużyna)

Impreza
główna
krajowa
OOM
MPJ
MPJ
MPJ
OOM
MPJ
MPJ
MPJ
MPJ

Jedynki

1
4
2
5
4
5
3
1

Dwójki

2
13
4
4
5
5

Drużyna

2
3
1
1
3
3
1
1
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Karaś Patrycja
Karnaś Weronika
Martyna Rzepecka
Kacper Tarnawski

20(1), 7(drużyna)

OOM
OOM
MPJ
MPJ

3
6
6
2

2
1

4
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
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 wynikowostartowego 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
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(dwójki kobiet). Dużą niespodzianką było wywalczenie przez
MPS w konkurencji jedynek.

zawodniczkę brązowego medalu

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
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 wynikowostartowe w imprezie głównej. Poprawa techniki indywidualnej.
Martyna Rzepecka- szkolona w SMS trzeci rok. Zrealizowała zadanie wynikowostartowe 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
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Opracowania informacyjne - do wiadomości
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Polski Związek Sportów Saneczkowych

Informacja o dyscyplinie

Warszawa 2018 rok
Podstawowe dane:
Nazwa: Polski Związek Sportów Saneczkowych
z siedzibą: w Warszawie
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000010280
Nazwiska osób uprawnionych do oświadczenia woli:
1. Michał Jasnosz – Prezes
2. Jan Błoński
- Wiceprezes
3. Zofia Pocztarek – Skarbnik
4. Janusz Tatera - Sekretarz Generalny
5. Monika Wielgus – Główna Księgowa
Osoba do kontaktu roboczego: Janusz Tatera – Sekretarz Generalny
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Nr tel.: 692- 185 599; e-mail: sekretarz.generalny@pzssan.pl

Informacja o PZSSan
Polski Związek Sportów Saneczkowych (w skrócie PZSSan.) jest ogólnokrajowym związkiem
sportowym mającym na celu rozwój i popularyzację sportów saneczkowych w Polsce. W
kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy Polish Luge Federation. Terenem
działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Warszawa.
Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy
działania i struktury organizacyjne Związku oraz uchwala akty wewnętrzne, określające jego
działalność. Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentantem w zakresie
wszystkich dyscyplin saneczkowych w kraju i za granicą.
Polski Związek Sportów Saneczkowych jest członkiem Międzynarodowej Federacji
Saneczkowej (FIL) i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Związek w swoich strukturach zrzesza:
a. Saneczkarstwo na torach lodowych – sport olimpijski
b. Saneczkarstwo na torach naturalnych – sport nieolimpijski

Dynamika rozwoju polskich sportów saneczkowych przy odpowiednich inwestycjach może
pozwolić na znaczny rozwój, rozszerzenie zasięgu, zagwarantowanie i zaproponowanie
sposobu na życie dla wielu setek młodych ludzi w kraju, a w perspektywie na osiągnięcie
wysokiego wyniku sportowego, którego osiągnięcie jest realne. Dzięki otrzymywanemu
dofinansowaniu z środków publicznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki mamy szansę na
prowadzeniu selekcji wśród zdolnej młodzieży i umożliwienie ograniczonej ilości zawodnikom
kadr narodowych szkolenia na torach lodowych w tak ważnych światowych ośrodkach jak:
Altenberg, Koenigssee, Oberhof i Winterberg w Niemczech, Innsbruck-Igls w Austrii, Sigulda
na Łotwie a także Vancouver i Whister w Kanadzie oraz Lake Placid w USA. Dzięki
dodatkowym środkom np. z programu Talent młoda dwójka męska po cyklu treningów i
zawodów zajęła 5 miejsce w rozgrywanych w kanadyjskim Whistler Młodzieżowych
Mistrzostwach Świata, a następnie wywalczyli w 2016 roku w Konigssee (Niemcy) tytuł
Młodzieżowych Mistrzów Świata do lat 23. Aktualnie są objęci nowym programem
Ministerstwa Sportu i Turystyki „TEAM 100”. Dzięki środkom publicznym wyselekcjonowana
kadra narodowa seniorów wywalczyła na Mistrzostwach Świata na torach lodowych w
kanadyjskim Vancouver i ZIO w 2010 r. drużynowo 8 punktowane miejsce. Drużyna
powtórzyła ten wynik także na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014 r. i
PeyongChang w 2018 r. Na Mistrzostwach Świata Seniorów w Winterbergu (Niemcy w 2019
roku drużyna zajęła 7 miejsce.
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W Strategii Rozwoju Sportów Saneczkowych w Polsce do 2022 roku najważniejszym celem
będzie osiągnięcie wysokich wyników sportowych, w tym awans do Igrzysk Olimpijskich w
Pekinie w 2022 roku i walkę o punktowane miejsca.

Wizja
W perspektywie następnych kilku lat zakładamy:
1) rozwój saneczkarstwa na torach lodowych i naturalnych porównywalnych z takimi
krajami jak Austria, Łotwa i Włochy posiadających tory sztucznie mrożone i naturalne
z homologacją Światowej Federacji Saneczkowej;
2) rozwój sportów saneczkowych jako sportu rodzinnego, powszechnie uprawianego
przez wszystkie pokolenia Polaków, będącego ich pasją, sposobem na zdrowe i
aktywne życie oraz przestrzenią społecznej socjalizacji i integracji;
3) wypracowanie wizerunku sportów saneczkowych jako sportu wolnego od wpadek
dopingowych, integrującego różne grupy społeczne, sprzyjającego resocjalizacji
trudnej młodzieży;
4) budowę systemu współzawodnictwa i szkolenia sportowego, który pozwoli wychować
zawodników światowego formatu, osiągających liczące się sukcesy na arenie
międzynarodowej;
5) wybudowania toru lodowego, sztucznie mrożonego, o olimpijskich parametrach,
którego nie posiadamy w Polsce, co powoduje, że nie możemy poszerzać ilości
obejmowanej szkoleniem uzdolnionej młodzieży, organizować imprez krajowych i
międzynarodowych, w tym Mistrzostw Polski w kraju, a nie na „obczyźnie”. Brak toru i
prestiżowych imprez międzynarodowych takich jak mistrzostwa świata i Europy
seniorów i juniorów, to brak transmisji telewizyjnych promujących dyscyplinę i
trudności w pozyskaniu sponsorów. Zdaniem Zarządu PZSSan najlepszymi
lokalizacjami dla tej inwestycji są posiadające bogatą historię uprawiania tych
olimpijskich, zimowych dyscyplin sportu, rozpoznawalne w świecie: Krynica-Zdrój,
okolice Bielsko-Białej (Szczyrk, Ustroń, Wisła), Karpacz, Arłamów i okolice
Zakopanego. Tor powinien być wybudowany w pobliżu Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich;
6) modernizację torów naturalnych (tzw. „płaskich”) w Krynicy-Zdrój na Górze Parkowej, w
Gołdapi na Pięknej Górze, w Bielsku Białej-Mikuszowicach na zboczu Koziej Góry,
Karpaczu nad Białym Jarem i Szklarskiej Porębie;
7) rozwój saneczkarstwa naturalnego na terenach Garbatych Mazur (woj. WarmińskoMazurskie i Podlaskie - okolice Suwałk - polodowcowa morena czołowa). Zakładamy, że
przy zaangażowaniu i wsparciu władz centralnych i wojewódzkich tory naturalne mogą
powstać na Górze Dylewskiej w okolicach Kurzętnika i Pól Grunwaldzkich, Ostródzie,
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Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim i Szelment k/Sokółki. Na istniejącym torze naturalnym
na Pięknej Górze w Gołdapi-po remoncie-można organizować wiele zawodów
międzynarodowych także mistrzostw świata i Europy. Rozwinięcie saneczkarstwa na
torach naturalnych w północno-wschodnim rejonie Polski stwarza szansę na zaistnienie
przedstawicieli tych rejonów w przyszłości także na zimowych igrzyskach olimpijskich;

8) wspólnie z Instytutem Sportu i uczelniami technicznymi prowadzenie badań
naukowych nad stworzeniem polskich metali, dorównujących swoimi parametrami
technicznymi do najlepszych niemieckich, amerykańskich i rosyjskich płóz
saneczkowych, a także aerodynamicznych misek saneczkowych. Pozwoliłoby to w
przyszłości na produkcję liczących się sanek wyczynowych także w Polsce (np. w
Krynicy Zdrój, gdzie taką produkcję już prowadziliśmy);
9) powrót do organizacji w Polsce (po wybudowaniu toru lodowego sztucznie mrożonego
i modernizacji torów naturalnych) prestiżowych zawodów międzynarodowych w
saneczkarstwie.
10) wyposażenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu i Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich w Szczyrku w specjalistyczne trenażery do treningu saneczkarzy.

Misja
Misją PZSSan jest popularyzacja, promowanie i rozwój sportów saneczkowych oraz
organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego na terenie Polski. Swoją misję
realizujemy w oparciu o ponadczasowe wartości i dyrektywy moralne związane z
uprawianiem saneczkarstwa oraz zasadami Fair Play, a także z poszanowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego. Nasze działania związane z rozwojem
sportów saneczkowych w Polsce oparte są o takie wartości jak: wysokie standardy
zarządzania sportem, otwartość na wszystkich, transparentność w działaniu, obiektywizm i
równe traktowanie podmiotów partnerskich, pasja i poświęcenie oraz partnerstwo i wzajemne
zrozumienie. Naszą misją jest także reprezentowanie interesów sportów saneczkowych w
organizacjach krajowych i międzynarodowych.

Diagnoza rozwoju sportów saneczkowych do 2018 roku
Rozwojem saneczkarstwa na świecie kieruje Międzynarodowa Federacja
Saneczkarska (Federation Internationale de Luge de Course - FIL), w Polsce - Polski Związek
Sportów Saneczkowych, założony w 1957 r. jako kontynuacja założonej w 1930 r. Sekcji
Saneczkarskiej przy Polskim Związku Narciarskim, w latach 1951-1956 jako Sekcja
Saneczkarstwo-Bobslejowa GKKF. Od 1951 r. członek Międzynarodowej Federacji Bobslei i
Toboganu (FIBT), od 1957 roku członek Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej (FIL).
Kolebką polskiego saneczkarstwa jest Krynica-Zdrój, w której w 1909 roku powstała pierwsza
sekcja saneczkarska przy klubie sportowym Makabi. W 1914 roku Polska po raz pierwszy
wzięła udział w mistrzostwach Europy. Po I wojnie światowej podjęto decyzję o budowie toru
saneczkowego na stokach Góry Parkowej w Krynicy Zdrój. Tor został oddany do użytku w
1929 roku. Od 1930 roku Krynica Zdrój stała się stolicą polskiego saneczkarstwa na 20 lat.
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Po II wojnie światowej saneczkarstwo zaczęło się rozwijać także na Dolnym Śląsku, głównie
w Karpaczu, gdzie w 1950 roku wybudowano nowoczesny tor sankowo-bobslejowy a także
w Szklarskiej Porębie i Jakuszycach. Pierwsze mistrzostwa Polski odbyły się w 1930 roku w
Krynicy. Pierwszy tytuł mistrzowski wywalczył Bronisław Witkowski, a razem z nim na podium
stanęli klubowi koledzy z KTH Krynica: Stefan Szerauc i Stanisław Rączkiewicz. W 1938 roku
na szczycie Góry Parkowej w Krynicy Zdrój wybudowano betonową wieżę rozbiegową. Tor
był wielokrotnie przebudowywany. W latach osiemdziesiątych popadł w ruinę. W 2008 roku
rozpoczęto budowę nowoczesnego, sztucznie mrożonego toru saneczkowo–bobslejowo–
skeletonowego. Niestety inwestycja, po proteście ekologów, została wstrzymana.
W Polsce organizowane były imprezy o randze mistrzostw Europy i świata:
•

1935 – Mistrzostwa Europy w Krynicy

•

1958 – Mistrzostwa Świata w Krynicy

•

1962 – Mistrzostwa Świata w Krynicy

•

1965 – Mistrzostwa Europy Juniorów w Karpaczu

•

1979 – Mistrzostwa Europy Juniorów w Krynicy

•

1985 - Mistrzostwa Europy w Szczyrku na torze naturalnym

Wielkim sukcesem polskiego saneczkarstwa zakończyły się mistrzostwa w 1958 roku,
podczas których reprezentanci Polski zdobyli 7 na 9 możliwych do zdobycia medali.

Najlepsi polscy zawodnicy i zawodniczki w historii:
Mistrzostwa Świata
•

Jerzy Wojnar – dwukrotny mistrz i wicemistrz świata

•

Ryszard Pędrak-Janowicz–mistrz, wicemistrz i brązowy medalista MŚ

•

Barbara Piecha – mistrzyni i brązowa medalistka mistrzostw świata

•

Maria Semczyszak-Hascakova – mistrzyni świata

•

Irena Pawełczyk – mistrzyni świata

•

Andrzej Laszczak i Damian Waniczek – zdobywcy Pucharu Świata i brązowego medalu
mistrzostw świata

•

Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski – młodzieżowi mistrzowie Świata do lat 23
– 2016 r.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie (najlepsze wyniki)
•

1964 Innsbruck (Austria) – jedynki: Mieczysław Pawełkiewicz 6. miejsce, Lucjan
Kudzia 11., Lucjan Kudzia, Ryszard Pędrak-Janowicz 5. miejsce, dwójki: Mieczysław
Pawełkiewicz i Edward Fender 7 miejsce.
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•

1968 Grenoble (Francja) – jedynki: Zbigniew Gawior - 4. miejsce, Jerzy Wojnar 8.
miejsce, Lucjan Kudzia - 13. miejsce, , Helena Macher 4. miejsce, Jadwiga Damse 5.
miejsce, a Anna Mąka 7. dwójki: Ryszard Gawior, Zbigniew Gawior 6. miejsce, a
Lucjan Kudzia oraz Stanisław Paczka 9. Miejsce.

•

1972 Sapporo (Japonia) – jedynki: Janusz Grzemowski 12. miejsce, Lucjan Kudzia 13., Ryszard Gawior - 19. dwójki:– Halina Kanasz oraz Wiesława Martyka zajmują ex
aequo 6., Wojciech Kubik, Mirosław Więckowski zajmują 5. miejsce, a Ryszard Gawior
oraz Lucjan Kudzia zajmują 9. miejsce (dwójki)
1976 Innsbruck (Austria) – jedynki: Teresa Bugajczyk - 12. miejsce, Barbara Piecha
- 13. a Halina Kanasz 14. Miejsce,dwójki: Jan Kasielski, Andrzej Żyła 10. miejsce,
Mirosław Więckowski oraz Andrzej Kozik – 12
2006 Turyn (Włochy) - jedynki: Ewelina Staszulonek 15 miejsce.
2010 Vancouver (Kanada) - Ewelina Staszulonek 8 miejsce, sztafeta (4 osoby) – 8
punktowane miejsce
2014, 2018 Soczi (Rosja) i PyeongChang (Republika Korei) - sztafeta punktowane miejsce

8

Wyniki osiągane na prestiżowych zawodach międzynarodowych polskich
reprezentantów pokazują, że w naszym kraju jest możliwe wychowywanie zawodników
najwyższego światowego formatu. Pogłębiona analiza wskazuje jednak, że są to dzieła
głównie ofiarności i determinacji rodziców, trenerów klubowych, wsparcia całego środowiska
saneczkowego oraz szkolenia centralnego. Mieliśmy przy tym bardzo dobrej jakości tory
saneczkowe (Krynica Zdrój, Karpacz, Bielsko-Biała - Mikuszowice, Szklarska Poręba,
Szczyrk-Biła). Dzisiaj, ze względów infrastrukturalnych, brakuje rozwiązań systemowych
umożliwiających prowadzenie zorganizowanego i systematycznego procesu szkoleniowego
dla szerokiej grupy zawodników od najmłodszych lat, łączących trening saneczkowy i rozwój
ogólnego przygotowania fizycznego ze zdobywaniem edukacji szkolnej. Wyzwaniami są
także konieczność uciążliwości dojazdu na obiekty treningowe oraz braku dostatecznej ilości
wykwalifikowanych kadr trenerskich zainteresowanych prowadzeniem szkolenia sportowego
na poziomie wyczynowym z młodzieżą. Jednak główną przyczyną braku satysfakcjonujących
wyników na torach lodowych jest brak w Polsce toru lodowego sztucznie mrożonego
oraz torów naturalnych o parametrach technicznych nie odbiegających od torów we
Włoszech, Austrii i Niemczech. Kilka z nich po wyremontowaniu może ponownie służyć
szkoleniu młodzieży i organizacji zawodów międzynarodowych (Krynica Zdrój, Karpacz,
Gołdap, Mikuszowice).
Analizując potencjalne szanse mające wpływ na rozwój sportów saneczkowych trzeba
uwzględnić, że duży wpływ na ograniczone zaangażowanie Polaków w uprawianie sportu ma
jeden z najniższych wskaźników aktywności fizycznej w czasie wolnym wśród obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obiektywne czynniki makroekonomiczne –
relatywnie niski na tle krajów zachodnich - poziom zamożności gospodarstw domowych oraz
tzw. zjawisko społeczeństwa „na dorobku”, co czyni Polaków jednym z najwięcej pracujących
społeczeństw w Europie. Ponadto obserwuje się, że dzisiejsi saneczkarze wywodzą się z
terenów wiejskich i małomiasteczkowych, stąd trudno liczyć na większe zaangażowanie
rodziców. Do negatywnych zjawisk należy również zaliczyć jeden z najmniejszych
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wskaźników zaangażowania wolontariuszy oraz członkostw uprawiających sport w klubach.
Co więcej, w krajach rozwiniętych główną rolę w promocji i rozwoju sportów saneczkowych
odgrywają bezpłatne lub tanie, ogólnodostępne, komunalne i społeczne obiekty wspierane
przez władze publiczne. W Polsce infrastruktura tego typu wymaga przede wszystkim
modernizacji starych torów saneczkowych oraz budowę nowoczesnego toru lodowego
sztucznie mrożonego i 3-5 torów plastykowych. Z kolei z badań realizowanych nad
uczestnictwem w aktywności fizycznej wynika, że jednym z kluczowych aspektów
partycypacji w danym sporcie jest dostępność i usytuowanie obiektów sportowych w bliskiej
odległości miejsca zamieszkania – im bliżej tym większa partycypacja. Istniejące tory
naturalne także są zlokalizowane w znacznych odległościach od większych aglomeracji co
stanowi pewną barierę do rozwoju saneczkarstwa.

Analiza SWOT dla strategii rozwoju sportów saneczkowych w
Polsce do 2022 roku
W (Nasze słabe strony)
S (Nasze mocne strony)
Sporty saneczkowe dzieci i młodzieży
Wzrost liczby zawodników biorących
udział w eliminacjach i Mistrzostwach
Polski Juniorów, zawodach
regionalnych, wojewódzkich i
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Niewystarczająca liczba ośrodków w
Polsce umożliwiających poznanie dyscyplin
(brak powszechnie dostępnych torów do
uprawiania saneczkarstwa).

Ogromne zaangażowanie istniejących
klubów w naukę saneczkarstwa dzieci
i młodzieży na swoim terenie.

Brak toru lodowego w Polsce.
Brak torów „płaskich” i plastikowych.
Braki sprzętowe.

Saneczkarstwo na torach naturalnych
jako baza dla wyławiania talentów i
rozwoju saneczkarstwa na torach
lodowych.

Mała ilość klubów i torów naturalnych.

Relatywnie niskie koszty zdobycia
licencji sportowej

Znaczna odległość dostępnych obiektów
saneczkowych od miejsca zamieszkania

Sporty saneczkowe w placówkach oświatowych i OPO
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w
Karpaczu.

Brak specjalistycznych trenażerów
saneczkowych na wyposażeniu Ośrodków
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Akademia Wychowania Fizycznego w
Katowicach.

Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku i
Zakopanem, Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Karpaczu oraz Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Sport wyczynowy (kwalifikowany)
Dobre wyniki sportowe uzyskiwane na
arenie międzynarodowej: punktowane
8 miejsce drużynowo na
Mistrzostwach Świata w Vancouver
2013 i Konigssee 2016, oraz ZIO w
Vancouver 2010, Soczi 2014 i
PyeongChang w 2018 r.,
5 m dwójki w M.M.Św. Vancouver
1 m dwójki w M.M.Św. Konigssee
Relatywnie niskie koszty uzyskania
licencji zawodniczej

Niewystarczająca ilość i organizacja klubów
saneczkowych, często ich trudna sytuacja
finansowa.

Stabilność występów w sztafecie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
(punktowane 8 miejsce sztafety na
trzech ostatnich IO)

Mała ilość juniorów objętych szkoleniem
centralnym i grupowym

Brak specjalistycznego sprzętu (sanek i
sankorolek), których nie można zakupić na
wolnym rynku.
Brak krajowych producentów sanek.
Zbyt mała ilość imprez powszechnych,
zwłaszcza latem na sankorolkach

Zatwierdzenie nowoczesnego logotypu Brak zawodów międzynarodowych w
PZSSan – atrakcyjność dla
Polsce (nie posiadamy obiektów
potencjalnych sponsorów
posiadających homologację FIL)

Kontakty z mediami
Współpraca z PAP i lokalnymi
redakcjami prasowymi.

Bardzo ograniczony zakres transmisji w
telewizji publicznej z występów
reprezentantów Polski na Pucharach
Świata i MŚ i ME. Transmisje można
oglądać tylko na Eurosporcie i stronie
internetowej FIL

Promowanie dyscypliny na nowej,
atrakcyjnej stronie internetowej
www.pzssan.pl

Mała aktywność na portalach
społecznościowych

Współpraca z samorządami
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Zainteresowanie niektórych
samorządów rozwojem sportów
saneczkowych jak również budową
sztucznie mrożonego toru
saneczkowo-bobslejowego (woj.
Małopolskie, Dolnośląskie, Śląskie,
Podkarpackie) oraz torów naturalnych
(Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie).

Brak długoterminowych umów
z samorządami na wspieranie sportów
saneczkowych w środowiskach lokalnych.

Realne perspektywy rozwoju
saneczkarstwa na torach naturalnych
w paśmie Garbatych Mazur (woj.
Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie)

Brak szerokiego wsparcia w wielu
południowych województwach.

O (szanse)
Saneczkarstwo na torach lodowych
jest sportem olimpijskim.
Światowa Federacja Saneczkowa
(FIL) wystąpiła do MKOL z wnioskiem
o wprowadzenie do programu ZIO
saneczkarstwa na torach naturalnych.
Bogate tradycje i wspaniałe wyniki
reprezentantów Polski w tej
dyscyplinie sportu.
Wzrost świadomości społecznej
związanej z koniecznością
prowadzenia aktywnego i zdrowego
stylu życia.
Saneczki są pierwszym sprzętem
sportowym z którym mają do czynienia
dzieci-sport rodzinny,

Brak torów i imprez lokalnych

T (zagrożenia)
Brak wystarczających środków
finansowych na rozwój saneczkarstwa na
torach naturalnych oraz modernizację
istniejących, ciekawie położonych,
spełniających kryteria formalne FIL i
zniszczonych torów saneczkowych
(Gołdap, Karpacz, Krynica Zdrój, Bielsko
Biała-Mikuszowice, Szczyrk-Biła i
Szklarska Poręba).

Konkurencja ze strony innych dyscyplin
sportu i form aktywnego spędzania czasu
wolnego – tańszych, bardziej dostępnych
lub popularnych. Zdominowanie środowisk
przez inne sporty, w tym zimowe
(narciarstwo, hokej).

Wzrost znaczenia promocji aktywności
fizycznej w polityce władz
państwowych

Sport powszechny - ograniczanie środków
finansowych na opłaty za prowadzenia
zajęć dla instruktorów i trenerów

Bardzo dobre warunki klimatyczne i
terenowe w północno-wschodnich
rejonach Polski (Garbate Mazury) do
rozwoju saneczkarstwa na torach
naturalnych. Możliwość organizacji

Niewystarczająca ilość kadry szkoleniowej i
sprzętu (przy imprezach masowych
możliwość wykorzystania także „zwykłych,

67

imprez masowych blisko miejsca
zamieszkania. Promocja dyscypliny.

prywatnych saneczek, a także zjazdów „na
byle czym”).

Istniejąca baza treningowa do uprawiania sportów saneczkowych
Aktualnie w kraju posiadamy dwa niestety wymagające modernizacji tory saneczkowe.
W Krynicy odbudowany w 2000 roku przy udziale gminy i tutejszego klubu saneczkowego
odcinek ok. 600 m. Obudowa i wiraże wykonane zostały z desek i wymagają ciągłej
konserwacji oraz wymiany uszkodzonych elementów. Na początku lat 2000 uzyskano
akceptację i dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na budowę toru sztucznie mrożonego.
Wykonane zostały projekty, otrzymano zgodę na budowę oraz wykonano część prac
budowlanych na dość znaczną kwotę po czym wyrokiem sądu wstrzymano całą inwestycję.
Władze gminy Krynica-Zdrój nadal są zainteresowane budową sztucznego toru. Burmistrz
Krynicy-Zdroju zadeklarował przekazanie terenu pod planowaną inwestycję sportową.

W Karpaczu istnieje stary tor saneczkowy, którego dolny odcinek jest eksploatowany w
okresie zimowym. Podjęte zostały kroki w kierunku modernizacji toru w Karpaczu gdzie
zaangażowane są środki miasta i województwa. Część prac polegająca na wybetonowaniu
dolnego odcinka rynny toru została już wykonana. Po ukończeniu prac stworzą się
możliwości treningów dla dzieci i młodzieży nie tylko z Karpacza i okolic ale również dla
innych klubów. Przy Szkole Mistrzostwa Sportowego znajduje się wieża startowa sztucznie
mrożona. Po wizytacji członków Zarządu PZSSan w 2017 r. ustalono, że wymaga ona jednak
remontu oraz doposażenia w aparaturę pomiarową. W najbliższym czasie zostanie
wymieniona instalacja chłodnicza.
Stworzy
to kolejny ważny obiekt do treningów startów co poprawi poziom wyszkolenia zawodników i
przyniesie oszczędności finansowe oraz umożliwi odbycie większej ilości treningów
Najistotniejszym problemem naszych dyscyplin jest brak sztucznie mrożonego toru
lodowego w Polsce. Priorytetem powinno być znalezienie inwestorów i rozpoczęcie
procedury budowy toru. Ważna jest także budowa torów plastikowych, które byłby
obiektem sportowym dla szkolenia zaplecza zawodników a także umożliwiający organizację
zawodów rangi mistrzowskiej oraz torów naturalnych.
Planujemy we współpracy z samorządami wypracowanie planu modernizacji torów
naturalnych w Krynicy-Zdrój na Górze Parkowej, w Gołdapi na Pięknej Górze, w Bielsku
Białej-Mikuszowicach na zboczu Koziej Góry, w Szczyrku-Biłej i Karpaczu nad Białym Jarem
-2019/2020 r;
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Podjęliśmy w 2018 roku rozmowy dot. rozwojowi saneczkarstwa naturalnego na terenach
Garbatych Mazur (woj. Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie - okolice Suwałk - polodowcowa
morena czołowa). Zakładamy, że przy zaangażowaniu i wsparciu władz centralnych i
wojewódzkich tory naturalne mogą powstać na Górze Dylewskiej w okolicach Kurzętnika i
Pól Grunwaldzkich, Lidzbarku Warmińskim i Szelment k/Sokółki. Na istniejącym torze
naturalnym na Pięknej Górze w Gołdapi-po remoncie-można organizować wiele zawodów
międzynarodowych także mistrzostw świata i Europy. Rozwinięcie saneczkarstwa na torach
naturalnych w północno-wschodnim rejonie Polski stwarza szansę na zaistnienie
przedstawicieli tych rejonów w przyszłości także na zimowych igrzyskach olimpijskich;
Dla rozwoju sportów saneczkowych na torach lodowych niezbędne jest także wybudowanie
torów ze sztucznego tworzywa tzw. „plastikowych”. Są relatywnie tanie, a nadają się
znakomicie do szkolenia młodzieży na sanko-rolkach, w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym.
W Polsce nie posiadamy jeszcze toru plastykowego. Najbardziej są one popularne w
Niemczech i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Aktualnie dwa ośrodki ubiegają się o budowę
takiego toru w Karpaczu w pobliżu Hotelu Gołębiewski nad Białym Jarem i Nowym Sączu w
dzielnicy Piątkowa, przy ul. Lwowskiej (za miasteczkiem Galicyjskim w miejscu byłego toru
gumowego). Plastykowe tory saneczkowe nie zastąpią toru lodowego, na którym rozgrywane
są zawody typu Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy, Puchary Świata, ale
doskonale uzupełniają jakość szkolenia i służą popularyzacji tej dyscypliny sportu. Naszym
zdaniem podjęcie inicjatywy budowy torów plastykowych do uprawiania sportów
saneczkowych w rejonie Karpacza i Nowego Sącza jest bardzo cenne, stwarza szansę na
promocję i rozwój dyscypliny, a także wzbogaci o jeszcze jedną atrakcję turystyczną te piękne
regiony naszego kraju. Treningi na takim torze są obowiązujące dla zawodników na torach
lodowych w okresie letnich przygotowań. Aktualnie członkowie naszych kadr narodowych
korzystają z takich torów tylko w Niemczech. W Zwickau, ze względu na wyższy stopień
trudności trenują seniorzy, natomiast w Ilmenau młodzieżowcy, juniorzy i juniorzy młodsi.
(info: tory te są wykorzystywane także do prowadzenia zajęć rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży).
Poza tym w okresie letnim korzystamy także z torów betonowych w Smrzovce i
Klasterec (Czechy) oraz toru betonowego w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina). PZSSan w
2018 roku wysłał pisma popierające do MSiT oraz władz samorządowych. Będziemy
kontynuować działania lobbystyczne także w roku 2019.
Wybudowanie toru sztucznie-mrożonego w którymkolwiek z ośrodków saneczkowych
wpłynęłaby w olbrzymim stopniu na rozwój dyscypliny, wzrost poziomu sportowego
i osiągane wyniki naszych reprezentantów w saneczkarstwie nie tylko na torach
lodowych.
Sprzęt:
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Ze względu na ciągłe braki finansowe w sprzęt startowy ( profesjonalne sanki) wyposażeni
są zawodnicy kadry seniorów i częściowo kadry juniorów. Reszta zawodników startuje na
sprzęcie klubowym.
Nasza dyscyplina jest specyficzna w kwestii sprzętu. Sprzęt wysokiego wyczynu nie jest
dostępny w sprzedaży. Można jedynie zakupić sprzęt standardowy u dwóch istniejących
producentów. Kraje liczące się w sportach saneczkowych wykonują sanki indywidualnie pod
zawodnika, w wyspecjalizowanym warsztacie. Ceny dostępnego sprzętu standardowego są
również dość znaczne. Dlatego należałoby produkować sprzęt w kraju przynajmniej dla
zawodników
kadry
juniorów
i
klubów.
Zostały już podjęte konkretne działania. Wykonano pierwsze egzemplarze sanek.
Musimy jeszcze nawiązać kontakt z firmą, która jest w stanie wykonać nakładki ( płozy
metalowe) abyśmy nie byli zmuszeni do ich zakupu za granicą i mieli gwarancję dobrej
jakości. Prowadzone są także rozmowy na temat produkcji sprzętu startowego z krajowymi
producentami (np. 4F). Umożliwi to nam lepszy dostęp i powinno zmniejszyć koszty zakupu.

Promocja i upowszechnienie
Bardzo ważnym zadaniem jest zaistnienie dyscypliny w Internecie, najbardziej dynamicznym
sektorze medialnym. Dla sportów saneczkowych, dyscypliny w Polsce o bogatej tradycji i
niemałych sukcesach głównie na torach naturalnych, media społecznościowe mogą okazać
się wielce przydatne w rozpowszechnianiu informacji o dyscyplinie. Gwarantują one bowiem
praktycznie nieograniczony do nich dostęp. Stanowi narzędzie pozwalające na tworzenie i
dzielenie się treściami (tekstami, grafikami czy filmami) z innymi użytkownikami sieci. Do
najpopularniejszych platform w Polsce, które najlepiej mogą sprawdzić się w sportach
saneczkowych należą Facebook, You Tube, Twitter oraz Instagram. Możliwości promowania
zawodów sportów saneczkowych w Internecie powiększają się z roku na rok, m.in. dlatego,
że rośnie liczba świadomych użytkowników mediów społecznościowych.. Zwiększając
zasięg informacji o dyscyplinie planujemy zainteresować także potencjalnych sponsorów.
Planowane jest nawiązanie współpracy z jednym z czterech największych polskich portali
informacyjnych, także o tematyce sportowej. W specjalnym serwisie dedykowanym
wybranego portalu znajdą się relacje z zawodów wzbogacone materiałami dźwiękowymi w
formie MP3 (wywiady z zawodnikami, nauczycielami, trenerami, działaczami, kibicami) oraz
materiałami filmowymi (Kroniki zawodów). Istnieje szansa aby najciekawsze zdjęcia z
zawodów były publikowane w wydzielonych galeriach. Zaistnienie dyscypliny w social
mediach planujemy na 2019 rok.
W 2018 roku wprowadziliśmy atrakcyjny i nowoczesny logotyp związku. Opracowaliśmy
także nową
stronę internetową Polskiego Związku Sportów Saneczkowych
(www.pzssan.pl), uwzględniającą wszystkie wytyczne zawarte w Kodeksie Dobrego
Zarządzania w polskich związkach sportowych. Powinna ona być także interesująca dla
potencjalnego sponsora. Jesteśmy obecni na Facebooku
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W segmencie telewizyjnym planujemy nawiązanie bliższej współpracy z Telewizją Publiczną
i jej kanałem tematycznym TVP Sport i Eurosportem. Prowadzimy starania o zainteresowaniu
dyscypliną także jednego z telewizyjnych nadawców prywatnych – 2019 r..
W segmencie prasowym planujemy nawiązanie bliższej współpracy z PAP i największym
polskim dziennikiem sportowym – Przeglądem Sportowym -2019 r.
W segmencie radiowym planujemy zainteresowanie jednej z dwóch największych stacji
radiowych w Polsce, a także prywatnego nadawcy z płd. Polski. – 2019 r.

Współpraca z samorządami
W ostatnich latach, po okresie stagnacji, ożywieniu uległa współpraca z władzami gmin i
powiatów, na terenie których istnieją kluby saneczkowe. Podejmowane są działania w
kierunku poszerzenia infrastruktury sportowej, czego przykładem jest Krynica-Zdrój
(wznowienie starań o budowę toru lodowego sztucznie mrożonego) i Karpacz (saneczkowy
tor plastykowy). Zainteresowanie w tej kwestii przejawiają także władze samorządowe w
Gołdapi, Bielsku-Białej i Nowym Sączu (m.in. projekt budowy plastykowego toru
saneczkowego. Marszałek Województwa Podlaskiego wyraża poważne zainteresowanie
wybudowaniem nowego toru naturalnego w Szelment k/Suwałk.Zamierzamy wykorzystać ten
fakt i w miarę możliwości podejmować próby wspierania realizacji zamierzonych inwestycji w
budowę obiektów dla sportów saneczkowych.
Opracował:
Janusz Tatera
Sekretarz Generalny PZSSan
Warszawa, dnia 19 listopada 2018 roku

Informacje ogólne dot. kosztów utrzymania sztucznie mrożonych
torów bobslejowo-saneczkowo-skeletonowych.
Aktualnie na świecie jest użytkowanych 20 torów saneczkowo-bobslejowoskeletonowych. Nowe tory są budowane pod Pekinem na ZIO 2022 roku w Chinach i w
austriackim Bludez (nowa, ekonomiczna, dużo tańsza od torów betonowych, technologia z
zastosowaniem tworzywa sztucznego i systemu rur winylowych do mrożenia – kompletne
wybudowanie 100 m toru ma kosztować ok. 1 mln euro. Pierwszy tor w tej nowej technologii
ma zostać otwarty jeszcze tym roku). Aktualnie tor olimpijski we włoskiej Cesana jest
remontowany, podobnie w Sarajewie. Tory bobslejowo – saneczkowo - skeletonowe
sztucznie mrożone nie są w odróżnieniu od wielu innych obiektów sportowych przeznaczone
wyłącznie do szkolenia zawodników oraz rozgrywania zawodów sportowych. Obiekt ten może
funkcjonować przez cały rok. W okresie jesienno- zimowym jako tor lodowy, a w okresie
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wiosenno – letnim jako tor betonowy. Może być wykorzystywany do szkolenia wojsk
specjalnych i lotników wojskowych, a także brygad antyterrorystycznych policji. Może także
pełnić komercyjną funkcję turystyczno - rekreacyjną, czego przykłady mają miejsce na wielu
istniejących obiektach. Najlepszymi przykładami mogą być tory w La Plagne, St. Moritz i
Lillehammer, ale również część torów niemieckich i tor austriacki w Innsbrucku-Igls, które
spełniają taką rolę przez cały rok. Dzięki temu są to obiekty sportowe, których
funkcjonowanie nie musi wymagać pełnego finansowania przez jednostki administracji
państwowej. Niektóre z uwagi na ich konstrukcję, turystycznie działają wyłącznie zimą. W
obydwóch wariantach jest możliwość jazdy na sankach, bobslejach jak również na innego
rodzaju sprzęcie. Przykładowo zimą oprócz w/w turyści korzystają z tzw. „Wucko”. Jest to
konstrukcja w kształcie bobsleja zrobiona z miękkich materiałów na gumowo- plastikowych
płozach rozwijająca małe prędkości, co pozwala na zwożenie nawet kilkuletnich dzieci.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się „elitarne zawody na Wok”. Biorą w nich udział
znane postacie ze świata show- biznesu, kinematografii czy wybitni sportowcy itp. Dużą
popularnością cieszą się wyścigi na łyżwach hokejowych. W Siguldzie wielką popularnością
cieszą się zjazdy „Na byle czym”. W szwajcarskim St. Moritz buduje się specjalny śniegowolodowy tor bobslejowy do jazdy turystów z pilotem. Na jego przygotowanie zużywa się ok.
15.000 m3 śniegu i ok. 7000 m3 wody bez dodatków chemicznych. Jeden przejazd na tym
torze kosztuje zainteresowanych ponad 200 franków szwajcarskich). Latem bobsleje i sanki
są wyposażane w kółka i sportowcy oraz turyści mogą nadal korzystać ze zjazdów. Ponadto
są pasjonaci, którzy przyjeżdżają na tor aby zjechać lub wjechać na: rowerach, rolkach,
łyżwach hokejowych, sankach i bobslejach na rolkach, dmuchanych „łodziach” tzw. „lodowy
rafting”. Zdarzały się sytuacje, że pod patronatem Red BULL rozgrywali między sobą zawody.
Latem turyści mogą wg własnego uznania zostać zwiezieni przez licencjonowanych „pilotów
bobslejowych”, względnie zjechać samodzielnie w tzw. „monobobie”.
Na torze lodowym w Oberhof (Niemcy) popularne wśród mieszkańców, młodzieży
szkolnej i turystów są zjazdy latem na:
- bobslejach lodowych z „pilotem zawodowym” w cenie 90 euro od osoby dorosłej
(rozwija prędkość do 100 km/h)
- bobslejach na rolkach w cenie 29 euro od osoby dorosłej i 25 euro od młodzieży
szkolnej i studentów (rozwija prędkość do 70 km/h)
- ice rafting w cenie 29 euro od osoby dorosłej i 25 euro od młodzieży szkolnej i
studentów (rozwija prędkość do 75 km/h)
- ice tubing w cenie 15 euro od osoby dorosłej i 10 euro od młodzieży szkolnej i
studentów (rozwija prędkość do 40 km/h)
Olbrzymie znaczenie dla funkcjonalności obiektu ma jego konstrukcja – układ wiraży.
Jeżeli w dolnym odcinku kombinacje wiraży są trudne technicznie to korzystanie z tego toru
latem przez turystów czy nawet słabszych zawodników stoi pod dużym znakiem zapytania –
takie problemy występują np. na torach w Winterberg czy Konigssee. Przykładowo projekt
Toru Lodowego zaprojektowanego na Górze Parkowej w Krynicy Zdrój ma bardzo sprzyjający
układ dolnych wiraży i bez wątpienia nadawałby się do całorocznego użytkowania przez
zawodników i turystów. W trakcie projektowania toru w Krynicy Zdrój Międzynarodowa
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Federacja Bobslejowa składała obietnicę, że w przypadku powstania tego obiektu chcieliby
w Krynicy usytuować swoją „szkółkę bobslejową i skeletonową”, co zapewniałoby dość
znaczne przychody. Jest wielce prawdopodobne, że Światowa Federacja Saneczkowa (FIL)
uczyniłaby podobnie. Koszt budowy toru w Krynicy Zdrój to wydatek rzędu 70 – 80 milionów
złotych. Gotowy jest projekt architektoniczny, który nie wymaga większych aktualizacji. W
oparciu o ten projekt rozpoczęto budowę toru na Górze Parkowej w 2009 roku. Wybudowano
most i drogę transportu sanek na miejsce startu. Doprowadzono energię elektryczną i wodę.
Wydano już ok. 10 mln. zł. Inwestycja została wstrzymana decyzją Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Mamy świadomość, że usytuowanie toru w tej części Europy cieszyłoby
się dużym zainteresowaniem naszych najbliższych sąsiadów (Ukraina, Słowacja, Czechy,
Białoruś, Węgry, Rumunia), którzy nie mając swoich obiektów są zmuszeni – podobnie jak
nasi zawodnicy obecnie - do kosztownych wyjazdów na akcje szkoleniowe np. do Norwegii
czy na Łotwę, gdyż tory niemieckie są obłożone przez rodzimych zawodników i tylko
sporadycznie są możliwości uzyskania godzin treningowych w okresie jesiennym, z czego –
mając podpisaną umowę z Niemiecką Federacją Saneczkową – częściowo korzystamy.

Z pewnością – jak pokazuje dotychczasowa praktyka – nowy tor przez pierwszych pięć
lat jest także wynajmowany na akcje szkoleniowe przez wszystkie reprezentacje biorące
udział w międzynarodowej rywalizacji FIL. Głównym celem jest dobre poznanie obiektu, który
został włączony do zawodów organizowanych przez Światową Federację Saneczkową i
Bobslejowo-Skeletonowa.
Na wszystkich torach są stosowane dla zjazdów sportowych następujące stawki za ślizg:
Sanki
30€
(w październiku – 35€-40€)
Skeleton
30€
(w październiku – 35€-40€)
Bobslej dwójka
50€
Bobslej czwórka
70€
Tory najczęściej działają w godzinach 8 00 - 19 00. W przypadkach gdy nakładają się
treningi sportowe ze zjazdami komercyjnymi to funkcjonują do późniejszych godzin
wieczornych. Z informacji uzyskanych od dyrektora toru w Konigssee średnio rocznie
oddawanych na tym obiekcie jest ok. 30-36 tys. ślizgów w okresie od października do połowy
marca. Na zmniejszenie kosztów eksploatacji takich torów ma wpływ także technologia i
zastosowanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, fotovoltaika, kolektory słoneczne,
wykorzystanie wody opadowej do wykorzystania technicznego, mała farma wiatrowa,
rozprężanie skroplonego gazu itp.). Dobrym przykładem może być wykorzystanie OZE
podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Z pewnością nowe, ekonomiczne
rozwiązania zostaną zastosowane przy budowanych obiektach na Zimowe Igrzyska
Olimpijskie w Pekinie w 2022 roku).

Brak toru lodowego w Polsce, to brak szansy na rozwój ostatnich zimowych dyscyplin
olimpijskich, które jako jedyne nie posiadają obiektu w kraju. To także brak możliwości
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organizacji najbardziej prestiżowych na świecie zawodów saneczkowych, bobslejowych i
skeletonowych, brak transmisji telewizyjnych i brak sponsorów, a także co nie jest bez
znaczenia konieczność wydawania pieniędzy polskiego podatnika za granicą i organizacji
Mistrzostw Polski na obczyźnie.
To niemożliwość objęcia szkoleniem większej ilości
uzdolnionej młodzieży i poszerzenia szans na większą i precyzyjniejszą selekcję. Bardzo
dobrym dla nas przykładem mogą być np. Łotysze, którzy na torze w Siguldzie wychowali już
medalistów olimpijskich w skeletonie. Uzyskują także liczące się sukcesy w bobslejach i
saneczkarstwie lodowym. Wystarczy spojrzeć na aktualne wyniki w Pucharze Świata i
imprezach mistrzowskich. Podobny progres, po wybudowaniu torów pod Moskwą i w Soczi
odnotowują reprezentanci Rosji.
W przypadku ew. podjęcia w przyszłości decyzji Polskiego Komitetu Olimpijskiego o
kandydowaniu polskiego miasta do organizacji Zimowych
Igrzysk Olimpijskich lub
Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich budowa takiego toru stanie się koniecznością.

Opr. Janusz Tatera, Marek Skowroński

Informacyjnie - do wiadomości
Warszawa, dnia 11 września 2018 r.
L. Dz. 234/2018
Pan Marcin Nowak
Dyrektor Departament Sportu Wyczynowego
Ministerstwa Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
Polski Związek Sportów Saneczkowych w odpowiedzi na Pana pismo nr. DSW.070.28.2018.2 z
dnia 4 września 2018 r. dot. projektu nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko a mających znaczenie dla
rozwoju dyscyplin zimowych, w tym sportów saneczkowych w Polsce, uprzejmie informuje:
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TOR LODOWY SZTUCZNIE MROŻONY
1. Najważniejszym przedsięwzięciem dla olimpijskich dyscyplin sportów saneczkowych,
bobslei i skeletonu powinna być budowa wspólnego toru lodowego, sztucznie mrożonego,
o olimpijskich parametrach, którego nie posiadamy w Polsce, co powoduje, że nie
możemy poszerzać ilości obejmowanej szkoleniem uzdolnionej młodzieży, organizować
imprez krajowych i międzynarodowych, w tym Mistrzostw Polski w kraju, a nie na
„obczyźnie”. Brak toru i prestiżowych imprez międzynarodowych takich jak mistrzostwa
świata i Europy seniorów i juniorów, to brak transmisji telewizyjnych promujących
dyscypliny i trudności w pozyskaniu sponsorów.
2. Zdaniem Zarządu PZSSan najlepszymi lokalizacjami dla tej inwestycji są posiadające
bogatą historię uprawiania tych olimpijskich, zimowych dyscyplin sportu, rozpoznawalne
w świecie: Krynica-Zdrój, okolice Bielsko-Białej (Szczyrk, Ustroń, Wisła) oraz Karpacz, a
także Arłamów i okolice Zakopanego. Naszym zdaniem najważniejszym warunkiem
powinna być lokalizacja w pobliżu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.
3. Wartym odnotowania jest fakt, że w Karpaczu posiadamy Szkołę Mistrzostwa Sportowego
(SMS). PZSSan był jednym z inicjatorów powołania, w posiadającym długie i bogate
tradycje sportów saneczkowych Karpaczu. Klasy z rozszerzonym programem sportowym
utworzono w 1975 r. na bazie miejscowego Liceum Ogólnokształcącego. Z racji swojego
położenia i klimatu szkoła wcześniej już prowadziła szkolenie sportowe. Miała także
swoich olimpijczyków w dyscyplinach skoki narciarskie i saneczkarstwo lodowe. W 1975
r. oficjalnie utworzono Szkołę Mistrzostwa Sportowego, która była drugim po Zakopanem
ośrodkiem szkolącym młodych ludzi w dyscyplinach: narciarstwo klasyczne i alpejskie ,
saneczkarstwo i biathlon. W roku 2004 ówczesny organ prowadzący, tj. Starostwo
Powiatowe w Jeleniej Górze oddało do użytku wybudowaną na boisku szkolnym sztucznie
mrożoną ścieżkę startową dla sanek i bobslei, a w 2011 r. wielodyscyplinarną halę
sportową. Obecnie uczniowie wyczynowo uprawiający sport szkolą się w sportach
zimowych, tj. narciarstwie biegowym (4 os., saneczkarstwie lodowym (13 os.),
koszykówce (10 os.) oraz piłce ręcznej (30 os.).
4.
Info: Saneczkarstwo zaczęło rozwijać się w Krynicy Zdrój, gdzie w 1929 roku wybudowano
pierwszy tor saneczkowo-bobslejowy naturalnie mrożony i na Dolnym Śląsku, głównie
w Karpaczu, gdzie w 1950 roku wybudowano nowoczesny tor saneczkowo-bobslejowy w
Szklarskiej Porębie. Marzenia o budowie pierwszego toru lodowego, sztucznie mrożonego
zaczęto ponownie realizować w Krynicy Zdrój. W 2009 roku rozpoczęto na Górze Parkowej
budowę nowoczesnego toru lodowego w śladzie wcześniej istniejącego. Opracowano
ceniony w środowisku saneczkarskim projekt, posiadano wszystkie pozwolenia.
Wykonano wiele prac ziemnych, w tym budowę mostów i drogi transportu sanek, wydając
na prace kilka milionów PLN z budżetu planowanego na poziomie do 80 milionów PLN.
Budowę zablokował Wojewódzki Sąd Administracyjny, który uznał, że jest to inwestycja
niezgodna z planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Dzisiaj władze
miasta widzą możliwość powrócenia do koncepcji budowy toru na Pieknej Górze.
TORY NATURALNE
1. Zdaniem Zarządu PZSSan saneczkarstwo na torach naturalnych ze względu na warunki
klimatyczne ma szansę na dalszy, szybki rozwój, tym bardziej, że Światowa Federacja
Saneczkowa (FIL) wystosowała do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oficjalny
wniosek o wprowadzenie saneczkarstwa na torach naturalnych do programu Zimowych
Igrzysk Olimpijskich.
2. Aktualnie trzy tory naturalne w Polsce (Krynica-Zdrój na Górze Parkowej powyżej
drewnianego toru lodowego (problem z dostarczeniem wody), Szczyrk-Bila i Gołdap na
Pięknej Górze, posiadają homologacje FIL, pozwalające na organizację zawodów
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międzynarodowych. Naszym zdaniem wszystkie one wymagają jednak modernizacji,
dostosowując je do standardów torów naturalnych w Austrii i Włoszech.
3. Tory naturalne posiadamy także w Bielsku Białej-Mikuszowicach na zboczu Koziej Góry,
Karpaczu nad Białym Jarem i Szklarskiej Porębie. Wszystkie one są zaniedbane i
wymagają modernizacji.
4. Bardzo dobre warunki do utworzenia nowych torów naturalnych ze względów
klimatycznych i terenowych (polodowcowa morena czołowa) posiadają Garbate Mazury
(woj. Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie - okolice Suwałk). Przy wsparciu władz
centralnych i wojewódzkich takie tory mogą powstać na Górze Dylewskiej w okolicach
Kurzętnika i Pól Grunwaldzkich, Ostródzie, Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim i Szelment
k/Suwałk. Na istniejącym torze naturalnym na Pięknej Górze w Gołdapi-po remonciemożna organizować wiele zawodów międzynarodowych także mistrzostw świata i Europy.
Przykładowo otrzymaliśmy dwa miesiące temu z FIL propozycję zgłoszenia kandydatury
Gołdapi do organizacji Mistrzostw Europy Juniorów w 2020 roku. Rozwinięcie
saneczkarstwa na torach naturalnych w północno-wschodnim rejonie Polski stwarza
szansę na zaistnienie także w zimowych igrzyskach olimpijskich.
5. Bardzo dobre warunki do wybudowania toru naturalnego istnieją w Szczyrku, na terenach
należących do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich (np. obok trasy FIS na górze Skrzyczne
lub w pobliżu skoczni narciarskiej). Tym samym OPO w Szczyrku zyskałby nowe
możliwości rozwoju o saneczkarstwo, a przy torze lodowym także o bobsleje i skeleton.
6. Tory naturalne są krótsze niż lodowe, sztucznie mrożone. Ich wymagana długość to 8001200 metrów, przy szerokości ok. 2 m.. Przy szerokości toru 8-10 m. i długości tylko 250
m. można rozgrywać niezwykle widowiskowe zawody zjazdu równoległego. Ta
konkurencja ma także potencjalną szansę na wprowadzenie do zawodów o Puchar Świata
FIL. Taką inicjatywę zgłosiły Federacje Saneczkowe z Finlandii i Norwegii. Te zawody
miałyby szansę na rozwój także w naszym kraju (np., w Gołdapii, Karpaczu, Krynicy-Zdrój
i Szczyrku).
7. Koszt przygotowania toru naturalnego do zawodów na stoku narciarskim, lub np.
pagórkowatej drodze leśnej wynosi ok. 20 – 25 tysięcy PLN.
8. Trzeba jednak dodać, iż nakłady ponoszone na przygotowanie toru naturalnego mogą
zostać „zmarnowane” w sytuacji wystąpienia zmiany pogody. Stąd też tylko tory lodowe
sztucznie mrożone pozwalają na większe uniezależnienie się od zachodzących zmian
klimatycznych.
Info: Po raz pierwszy w historii, w dniach 26-27 marca 2018 r. , u stóp Góry Jesionowej,
na obiekcie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szelment, na Suwalszczyźnie,
rozegrano Mistrzostwa Polski Juniorów na torze naturalnym. Ten nowoczesny kompleks
sportowo-rekreacyjny, który w latach międzywojennych był jednym z pierwszych w kraju
ośrodków szkolenia szybowników, położony jest zaledwie 15 kilometrów od Suwałk, 18
kilometrów od granicy Polsko – Litewskiej, 26 kilometrów od jeziora Wigry i 7 km od
centrum Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W najbliższej przyszłości (po
przygotowaniu profesjonalnego saneczkowego toru naturalnego) może stać się liczącym,
nie tylko w naszym kraju, obiektem do organizacji wielu prestiżowych imprez, włącznie z
Pucharem Świata w tej, jeszcze nieolimpijskiej, dyscyplinie sportu. W Ośrodku można
także obejrzeć zorganizowaną przez Mistrza Olimpijskiego w skokach narciarskich
podczas ZIO w Sapporo – Wojciecha Fortunę, niezwykle interesującą ekspozycję
poświęconą sportom zimowym “Od Marusarza do Małysza i Kowalczyk”. W trakcie
spotkania ze złotym medalistą olimpijskim Wojciechem Fortuną uczestnicy MPJ otrzymują
ciekawą lekcję edukacji olimpijskiej.
TORY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
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Dla rozwoju sportów saneczkowych na torach lodowych niezbędne jest także wybudowanie torów
ze sztucznego tworzywa tzw. „plastikowych”. Są relatywnie tanie, a nadają się znakomicie do
szkolenia młodzieży na sanko-rolkach, w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym.
1. Najczęściej tory z tworzywa sztucznego składają się z elementów o długości ok. 400 m.
Koszt takiego toru zamawianego w Niemczech (firma „Rinn creative plastics” - w Polsce
nie ma producenta) wynosi ok. 520.000 Euro. ( w tym: wizyta w terenie projektanta- 880
Euro, projekt 400 m toru – ok. 13.000 Euro, produkcja, transport i montaż toru – ok.
480.000 Euro. Średni koszt 1 m. bieżącego to ok. 1300 Euro).
2. W Polsce nie posiadamy jeszcze toru plastykowego. Najbardziej są one popularne w
Niemczech i Stanach Zjednoczonych Ameryki.
3. Aktualnie trzy ośrodki ubiegają się o budowę takiego toru w Karpaczu w pobliżu Hotelu
Gołębiewski nad Białym Jarem i Nowym Sączu w dzielnicy Piątkowa, przy ul. Lwowskiej
(za miasteczkiem Galicyjskim w miejscu byłego toru gumowego).
4. Polski Związek Sportów Saneczkowych aktualnie popiera także starania o powstanie
torów rekreacyjno-sportowych z tworzywa sztucznego na terenie Transgranicznego
Centrum Turystyki Aktywnej w sąsiedztwie Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej
Górze-Sobieszowie, Karpaczu, Krynicy Zdrój i Nowym Sączu. Plastykowe tory
saneczkowe nie zastąpią toru lodowego, na którym rozgrywane są zawody typu Igrzyska
Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy, Puchary Świata, ale doskonale uzupełniają
jakość szkolenia i służą popularyzacji tej dyscypliny sportu.
5. Naszym zdaniem podjęcie inicjatywy budowy torów plastykowych do uprawiania sportów
saneczkowych w rejonie Jeleniej Góry i Karpacza, Krynicy Zdrój i Nowego Sącza jest
bardzo cenne, stwarza szansę na promocję i rozwój dyscypliny, a także wzbogaci o
jeszcze jedną atrakcję turystyczną te piękne regiony naszego kraju. Treningi na takim
torze są obowiązujące dla zawodników na torach lodowych w okresie letnich przygotowań.
Aktualnie członkowie naszych kadr narodowych korzystają z takich torów tylko w
Niemczech. W Zwickau, ze względu na wyższy stopień trudności trenują seniorzy,
natomiast w Ilmenau młodzieżowcy, juniorzy i juniorzy młodsi. (info: tory te są
wykorzystywane także do prowadzenia zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży).
6. Poza tym w okresie letnim korzystamy także z torów drewnianych w Smrzovce i
Klasterec (Czechy) oraz toru betonowego w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina).
Janusz Tatera
Sekretarz Generalny PZSSan

STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW SANECZKOWYCH
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
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1. Polski Związek Sportów Saneczkowych, zwany dalej „Związkiem" (w skrócie PZSSan.) jest
ogólnokrajowym związkiem sportowym mającym na celu rozwój i popularyzację sportów
saneczkowych w Polsce.
2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto
Warszawa.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy Polish Luge Federation.
§2
1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne Związku
oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.
2. Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentantem w zakresie wszystkich
dyscyplin saneczkowych w kraju i za granicą.
§3
1. Związek działa na podstawie przepisów Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Związek nadzorowany jest przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
3. Organem rejestrowym Związku jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
§4
1. Związek w ramach swojej działalności współpracuje z organizacjami kultury fizycznej i innymi
organizacjami społecznymi oraz organami administracji rządowej i organami samorządu
terytorialnego.
2. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Saneczkowej (FIL) i Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, realizując ich zadania.
3. Związek może być członkiem także innych międzynarodowych i krajowych organizacji oraz
stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
4. Związek współdziała w zakresie walki z dopingiem ze Światową Agencją Antydopingową
„WADA” i Polską Agencją Antydopingową „POLADA”.
5. Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
6. Związek posiada tradycyjne logo o charakterze historycznym i nowe logo z przeznaczeniem
także do celów promocyjno-sponsorskich.
7. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy, natomiast do realizowania
działań programowo-organizacyjnych Związek może zatrudniać pracowników..
8. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie swoich założeń statutowych. Dochód
z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między jego członków.
Rozdział II
Cele, kierunki i środki realizacji
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§5
1. Celami Związku są:
a) organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój sportów saneczkowych:
a) w saneczkarstwie na torach lodowych,
b) w saneczkarstwie na torach naturalnych,
b) reprezentowanie interesów sportów saneczkowych w organizacjach krajowych
i międzynarodowych,
c) podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju sportów saneczkowych w formie
amatorskiej i profesjonalnej.
§6
1. Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) opracowywanie kierunków i programów rozwoju sportów saneczkowych w kraju,
b) prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry trenersko-instruktorskiej oraz
sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
c) współpracę z Okręgowymi Związkami Sportów Saneczkowych,
d) sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami
stowarzyszeń
sportowych
wchodzących
w
skład
Związku
oraz
kontroli
nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad
uprawiania sportu,
e) organizację i realizację współzawodnictwa sportowego,
f) realizację spraw związanych z opracowywaniem zasad oraz nadawaniem klubom sportowym
licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,
g) reprezentowanie sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych
oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
h) przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym,
i) realizacja całokształtu spraw związanych z przyznawaniem zawodnikom licencji
na uprawianie sportu,
j) określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników, w tym statusu zawodnika amatora
i zawodnika profesjonalisty,
k) określanie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom sportowym
dla umożliwienia im wypełniania funkcji sędziego sportowego oraz przyznawanie licencji
sędziego sportowego,
l) określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych dotyczących zawodów w sportach
saneczkowych,
m) ustanawianie i realizację reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportów Saneczkowych
z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie. prowadzenie działalności
w zakresie niepublicznych szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego,
n) wspomaganie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz pozyskiwanie środków
finansowych na realizacje programów Sportu dzieci i Młodzieży w sportach saneczkowych,
o) pozyskiwanie środków materialnych niezbędnych dla rozwoju sportów saneczkowych.
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Rozdział III
Prawa i obowiązki Członków Związku
§7
1. Związek zrzesza członków:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
2. Członkami zwyczajnymi Polskiego Związku Sportów Saneczkowych mogą być kluby sportowe,
związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje
prowadzenie działalności w sportach saneczkowych.
3. Zakres i sposób działania klubów sportowych i Okręgowych Związków Sportów Saneczkowych
określają ich statuty.
4. Członkostwo honorowe przyznawane jest za wybitne zasługi dla polskiego saneczkarstwa. Zasady
wnioskowania o przyznanie członkostwa honorowego oraz właściwe procedury, określi regulamin
nadawania tytułu Członka Honorowego, uchwalany przez Zarząd PZSSan.
5. Członkami wspierającymi mogą być kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne,
których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w sportach
saneczkowych oraz innych dyscyplinach sportowych zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji
Saneczkowej, popierające cele Związku i wspierające go materialnie w zadeklarowanej wysokości
zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Związku. Osoba prawna działa w Związku poprzez
swojego przedstawiciela.
6. Statuty członków zwyczajnych, w sprawach dotyczących sportów saneczkowych oraz innych
dyscyplin sportowych zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Saneczkowej nie mogą być
sprzeczne ze Statutem Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.
§8
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku w formie uchwały na podstawie
pisemnego zgłoszenia (deklaracji).
2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów Związku na wniosek Zarządu
Związku.
§9
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) uczestniczenia poprzez wybranych na zasadach określonych w niniejszym statucie delegatów w
Walnych Zgromadzeniach Delegatów Związku z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym
prawem wyborczym,
b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
c) korzystania z pomocy Związku oraz uprawnień wynikających ze statutu i działalności Związku,
d) wyrażania opinii o działalności Związku,
e) uzyskiwania od organów Związku informacji o jego działalności i zamierzeniach,
f) pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej ze strony Związku, w miarę posiadanych
możliwości finansowych,
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g) żądania od władz Związku działań zmierzających do ochrony interesów dotyczących działalności
w zakresie sportów saneczkowych,
h) noszenia odznak Związku,
i) korzystania z innych praw o ile przewiduje je niniejszy statut, bądź odpowiednia uchwała władz
Związku,
j) odwoływania się do Walnego Zjazdu Delegatów od każdej uchwały Zarządu Związku, z której
członek wywodzi swój interes prawny,
k) składania skarg do sądu administracyjnego bądź Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie
Olimpijskim,
2. Członkowie honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych w ust 1
lit. a, a ponadto mają prawo do:
a) uczestniczenia z głosem doradczym w Walnych Zjazdach Delegatów Związku,
b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku,
c) korzystania z innych praw o ile przewiduje je niniejszy Statut, bądź odpowiednia uchwała władz
Związku.
3. Członkowie wspierający mają prawo do:
a) uczestniczenia poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zjazdach Delegatów Związku z głosem
doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku,
c) korzystania z innych praw o ile przewiduje je niniejszy Statut bądź odpowiednia uchwała władz
Związku.
§ 10
1. Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:
a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportów saneczkowych oraz innych
dyscyplin sportowych zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Saneczkowej FIL,
b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku oraz innych
przepisów obowiązujących w Związku,
c) regularnego opłacania składek członkowskich w ustalanej przez Walny Zjazd Związku wysokości
i czasie oraz wnoszenia innych opłat ustalonych przez Związek,
d) dbania o dobre imię Związku.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek udzielania pomocy w realizacji działań statutowych
Związku, w tym udzielania pomocy finansowej i organizacyjnej zgodnie ze złożoną deklaracją.
3. Członkowie honorowi mają obowiązki członków zwyczajnych, zwolnieni są jednak od obowiązku
opłacania składek członkowskich.
§ 11
1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
a) pisemnego wypowiedzenia wniesionego do Zarządu Związku,
b) wykluczenia przez Zarząd Związku po stwierdzeniu:
- rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
- działania na szkodę Związku,
- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez
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okres przekraczający 1 rok, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zarząd Związku
na dokonanie wpłaty zaległości,
- zaprzestania uczestnictwa przez członka zwyczajnego, będącego klubem sportowym, we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek przez okres 1 roku,
c) bierne prawo wyborcze do Zarządu Związku, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu, przysługuje
również osobom nie będącym delegatami na Walne Zgromadzenie Delegatów, posiadającym
odpowiednią wiedzę i doświadczenie do zarządzania organizacją sportową, z skreślenia przez Zarząd
Związku w przypadku rozwiązania się podmiotu będącego członkiem zwyczajnym lub wspierającym
Związku, postawienia go w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości oraz w razie śmierci członka lub
utraty osobowości prawnej,
2. Uchwały podjęte przez Zarząd Związku w sprawach określonych w ust. l wymagają uzasadnienia i
pouczenia o przysługującym prawie do wniesienia odwołania.
3. Od uchwał Zarządu Związku określonych w ust. 1 stronie uprawnionej przysługuje prawo
odwołania się za pośrednictwem Zarządu Związku do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni
od dnia otrzymania uchwały. Do czasu rozpatrzenia odwołania wniesionego w przewidzianym
terminie uchwała nie wywołuje skutków prawnych. Brak wniesienia odwołania w terminie powoduje,
że uchwała Zarządu Związku staje się ostateczna.
4. Zarząd Związku po otrzymaniu odwołania może uchylić uchwałę, o której mowa w ust. 1 we
własnym zakresie albo w terminie trzech miesięcy od daty wniesienia odwołania zwołać
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów celem rozpoznania odwołania.
5. W przypadku nie zwołania Walnego Zjazdu Delegatów przez Zarząd Związku w terminie trzech
miesięcy od daty wniesienia odwołania, uchwała o wykluczeniu traci moc.
6. Zachowaniem terminu, o którym mowa w niniejszym paragrafie jest również nadanie we
wskazanym terminie odwołania w placówce pocztowej.
7. Członkostwa Honorowego pozbawia Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Związku.
8. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów w sprawach określonych w niniejszym paragrafie są
ostateczne.
9. Zasady określone w tym paragrafie stosuje się odpowiednio w przypadku odmówienia prawa
członkostwa, z tym, że przepisów, co do obowiązku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
Delegatów nie stosuje się.

§ 12
Członek Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu może być zawieszony
w prawach członkowskich uchwałą Zarządu Związku.
2. Od uchwały Zarządu Związku o zawieszeniu w prawach członka stronie przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów za pośrednictwem Zarządu Związku w terminie
30 dni od dnia jej otrzymania.
3. Uchwała w przedmiocie zawieszenia w prawach członkowskich wywołuje skutek prawny z chwilą
jej podjęcia, w pozostałych przypadkach przepisy § 12 stosuje się odpowiednio, za wyjątkiem
obowiązku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 3 miesięcy.
1.

Rozdział V
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Władze Związku
§ 13
Władzami Związku są:
a) Walne Zgromadzenie Delegatów, które jest najwyższą władzą Związku,
b) Zarząd, który jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Zjazdami,
c) Komisja Rewizyjna.
1.

§ 14
1. Kadencja wszystkich Władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje:
a) delegatom wybranym na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Sportów
Saneczkowych na zasadach określonych w niniejszym statucie,
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje:
a)
ustępującym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku, o ile nie zostali wybrani
delegatami,
b)
osobom zgłoszonym przez członków Związku,
4.Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem wyboru nowych władz.
5.Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji na skutek:
➢ dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie,
➢ wykluczenia członka z powodu braku działalności,
➢ śmierci członka.
6.Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy
wystąpili, zmarli lub zostali wykluczeni w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej
władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru,
7.W przypadku wystąpienia, śmierci lub wykluczenia więcej niż połowy członków Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej, wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, niezbędne
jest przeprowadzenie nowych wyborów tych władz, co nie skraca kadencji pozostałych władz.

Walne Zgromadzenie Delegatów
§ 15
1. Mandat na Walne Zgromadzenie Delegatów mogą otrzymać członkowie zwyczajni, którzy
w terminie opłacili składkę członkowską i nie mają żadnych zaległości z tego tytułu oraz biorą
czynny udział w roku Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSSan w rywalizacji sportowej na
szczeblu krajowym, regionalnym lub wojewódzkim.
2. W Walnym Zgromadzeniu delegatów biorą udział członkowie:
a) z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych wybrani według klucza
wyborczego ustalonego poniżej w pkt.3-4,
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

b) z głosem doradczym - członkowie organów Związku, o ile nie uzyskali mandatu oraz
członkowie wspierający i zaproszeni goście.
Jeden mandat na Walne Zgromadzenie Delegatów otrzymuje każdy klub będący członkiem
zwyczajnym Związku, z zastrzeżeniem pkt.1 powyżej.
Okręgowe Związki Sportów Saneczkowych otrzymują 1 mandat.
Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze wybrani w sposób określony
powyżej, zachowują mandaty do dnia zwołania następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo – Wyborczego.
Członkowie przyjęci w poczet Związku w okresie pomiędzy Zwyczajnymi Walnymi
Zgromadzeniami Sprawozdawczo- Wyborczymi, otrzymują mandaty według kryteriów opisanych
powyżej na najbliższe, po momencie ich przyjęcia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo- Wyborcze.
Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów zgłaszają członkowie zwyczajni na co najmniej 14
dni przez terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. Z przyczyn losowych zmiana Delegata
może nastąpić najpóźniej jeden dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Kandydatów na stanowisko Prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszają
członkowie zwyczajni na co najmniej 14 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§ 16

Walne Zjazdy Delegatów dzielą się na:
1. sprawozdawczo-wyborcze, zwoływane przez Zarząd Związku co cztery lata, do 6 miesięcy po
zakończeniu Zimowych Igrzysk Olimpijskich
2. sprawozdawcze, zwoływane corocznie,
3. nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 liczby
członków zwyczajnych Związku lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
§ 17
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, o którym mowa w § 16 ust. 3 zostaje zwołany w terminie
trzech miesięcy od daty zgłoszenia odpowiedniego wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których został zwołany.
2. Delegatami na Zjazdach Nadzwyczajnych są delegaci aktualnie sprawujący mandat.
§ 18
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów, Zarząd Związku zawiadamia
wybranych delegatów drogą elektroniczną i na piśmie dla osób nie posiadających adresu e-mailowego,
co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu, załączając sprawozdania z działalności, regulamin
obrad, regulamin wyborczy, porządek obrad i inne materiały dotyczące spraw będących tematem
Walnego Zjazdu.
2. Zarząd zwołując Walny Zjazd Delegatów może wyznaczyć drugi termin obrad Walnego Zjazdu, w
którym będzie mógł on obradować i podejmować ważnie uchwały niezależnie od ilości obecnych
delegatów z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian statutu oraz rozwiązania Związku.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
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1. uchwalanie głównych kierunków działania Związku,
2.rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Polskiego
Związku Sportów Saneczkowych oraz sprawozdania finansowego Polskiego Związku Sportów
Saneczkowych, zbadanego przez biegłego rewidenta,
3. udzielanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu Zarządowi lub
poszczególnym członkom Zarządu,
4. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. nadawanie godności członka honorowego,
6. uchwalanie zmian w statucie i rozwiązaniu Związku,
7. rozpatrywanie wniosków i dezyderatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd, delegatów lub
członków Związku,
8. rozpatrywanie innych spraw ujętych w porządku obrad,
9. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
10. uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego,
11.odwoływanie członków Zarządu w przypadku niewypełnienia obowiązków.

§ 20
Dla prawomocności podejmowanych uchwał na Walnym Zjeździe Delegatów konieczna jest obecność
co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim
terminie Walny Zjazd może skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych delegatów.
§ 21
W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1. Z czynnym i biernym prawem wyborczym - delegaci członków zwyczajnych wybrani na zasadach
określonych w niniejszym statucie,
2. Z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym - ustępujący członkowie Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Związku, o ile nie zostali wybrani delegatami,
3. Z głosem doradczym członkowie honorowi i przedstawiciele członków wspierających.
§ 22
1. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zwykła większość oznacza przewagę głosów „za”
nad głosami „przeciw” danemu rozwiązaniu.
2. Uchwały w sprawie zmian w statucie podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniach tajnych.
4. Za sprawy personalne uważa się przeprowadzenie wyborów do Władz Związku.
§ 23
1. Obrady Walnego Zjazdu delegatów odbywają się na podstawie Regulaminu Obrad opartego na
niniejszym statucie i zatwierdzonego przez delegatów na danym Zjeździe.

85

2. Obrady Walnego Zjazdu Delegatów są protokołowane, zaś protokół winien zostać przyjęty przez
Zarząd stosowną uchwałą, a następnie przesłany delegatom nie później niż w ciągu 65 dni od dnia
odbycia Zjazdu.

Zarząd Związku
§ 24
1. Prezes i Członkowie Zarządu Związku wybierani są na Walnym Zjeździe Delegatów. Funkcję
prezesa Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych można pełnić nie dłużej niż przez 2
następujące po sobie pełne kadencje.
2. Zarząd Związku składa się z 5 do 7 członków, stosownie do ustaleń Walnego Zjazdu Delegatów.
3. Ilość członków Zarządu Związku, o której mowa w ust. 3 uwzględnia w swej liczbie Prezesa wybieranego w głosowaniu tajnym,
4. Zarząd Związku na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Wiceprezesa, który wraz z Prezesem i
Skarbnikiem stanowią Prezydium Zarządu. W posiedzeniach Prezydium uczestniczy Sekretarz
Generalny PZSSan,
5. W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie kadencji, nowy Prezes wybierany jest spośród członków
Zarządu Związku i pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów.
6. W przypadku rezygnacji członka Zarządu Związku może nastąpić powołanie nowego członka
spośród tego z kandydatów niewybranych na Walnym Zjeździe Delegatów, który uzyskał kolejną
największą ilość głosów.
7. Ilość zmian w składzie Zarządu Związku w trakcie kadencji nie może przekroczyć 1/3 statutowej
ilości określonej w ust. 3,
8. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie,
9. Wybór Sekretarza Generalnego Związku wymaga zastosowania procedury konkursowej. Wybrany
w konkursie Sekretarz Generalny jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Związku na wniosek
Prezesa. Uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu Związku.
10. Sekretarz Generalny PZSSan w stosunku do wszystkich pracowników biura Związku, pełni w
rozumieniu kodeksu pracy funkcję Kierownika Zakładu Pracy. Wynagrodzenie Sekretarza
Generalnego ustalane jest przez Prezesa w oparciu o wewnętrzny regulamin wynagradzania
pracowników Biura PZSSan.
11.Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) śmierci,
b) przyjęcia pisemnej rezygnacji przez Zarząd Związku,
c) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
ścigane z oskarżenia publicznego.
12.Zarząd Związku zawiesza członka Zarządu Związku, któremu przedstawiono zarzut popełnienia
przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.
13.Uchwały w przedmiocie ustania bądź zawieszenia w prawach członkowskich wywołują skutek
prawny z chwilą ich podjęcia. Od uchwał tych przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów
za pośrednictwem Zarządu Związku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
§ 25
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1. Zarząd Związku odpowiedzialny jest za całokształt działalności Związku i działa w jego imieniu w
kontaktach z innymi organizacjami.
2. Do kompetencji Zarządu Związku należy:
a) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zjazdu Delegatów, w szczególności w zakresie kierunków
działalności i założeń programowych Związku oraz realizacji celów statutowych Związku,
b) opracowywanie rocznych programów działania i planów finansowych,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami,
d) zatwierdzanie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków,
e) sporządzanie sprawozdania z działalności Związku
f) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
g) reprezentowanie Związku na zewnątrz,
h) ustalanie wysokości opłat licencyjnych oraz przyznawanie licencji zawodnikom, klubom
sportowym, trenerom, instruktorom i sędziom sportów saneczkowych,
i) prowadzenie ewidencji członków i wydanych licencji,
j) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wykluczenia i zawieszenia członków zwyczajnych lub
wspierających oraz członków Zarządu,
k) uchwalanie i wydawanie przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych normujących
uprawianie sportów saneczkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności
dotyczących:
- zasad krajowego współzawodnictwa sportowego,
- statusu zawodnika oraz określanie warunków i trybu zmiany przynależności zawodnika do klubu
sportowego,
- warunków i trybu przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji klubom sportowym,
zawodnikom, sędziom sportowym, trenerom i instruktorom,
1) organizowanie lub zlecanie organizacji imprez sportów saneczkowych krajowych i
międzynarodowych,
m) występowanie z wnioskami do instytucji państwowych i organizacji społecznych w sprawach
związanych z działalnością statutową Związku,
n) nadawanie odznak i innych wyróżnień związkowych,
o) podejmowanie decyzji w sprawach przystąpienia do związków sportowych, stowarzyszeń i innych
organizacji, a także w sprawach powoływania lub przystępowania do spółek prawa handlowego lub
fundacji,
p) realizowanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej i innych uprawnionych państwowych
organów kontrolnych,
q) ocena działalności Związku na podstawie przyjętych regulaminów i innych przepisów regulujących
działalność Związku,
r) opracowywanie zasad współzawodnictwa sportowego oraz ocena jego skuteczności,
s) opracowywanie zasad powoływania składów kadr narodowych na torach lodowych i naturalnych,
t) zatwierdzanie składów kadr narodowych wszystkich kategorii wiekowych i ich ilości oraz składów
imiennych zawodników i osób towarzyszących na wszystkie zawody międzynarodowe w kraju i
zagranicą,
u) przedstawianie propozycji składu kadry narodowej ministrowi właściwemu do spraw kultury
fizycznej i sportu,
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v) powoływanie i rozwiązywanie niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego oraz podejmowanie
działań na rzecz istnienia i tworzenia publicznych szkół mistrzostwa sportowego,
w) zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów oraz przygotowanie regulaminów związanych z ich
prowadzeniem,
z) inicjowanie budowy torów lodowych i naturalnych,
ż) podejmowanie działań mających na celu pozyskanie sponsorów i partnerów PZSSan,
w) powoływanie i nadzorowanie funkcjonowania struktur administracyjnych Związku.
3. Członek Zarządu Związku nie może:
a) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata
na Walne Zebranie Członków albo delegatów Związku, zwołane dla wyboru władz tego Związku;
b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten Związek jego zadań
statutowych;
c)

posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z

realizacją przez ten Związek jego zadań statutowych akcji lub udziałów;
d) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą
związaną z realizacją przez ten Związek jego zadań statutowych;
e) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
f) łączyć tej funkcji z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej w ramach stosunku pracy albo na podstawie umowy cywilnoprawnej;
g) łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie szkoleniowym
kadry narodowej w tym samym sporcie;
h) być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz
polskiego związku sportowego usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu
finansowego lub rzeczowego;
i) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą polegającą
na świadczeniu na rzecz polskiego związku sportowego usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym
usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
j) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
dla osoby:
- posiadającej w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały,
- będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego,
-będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym podmiocie prowadzącym
działalność gospodarczą jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na
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świadczeniu na rzecz Związku usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu
finansowego lub rzeczowego;
k) być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa
państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575), w okresie od
dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r;
l) być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym
większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.
4. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu Związku w dniu wyboru:
a) prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 3 lit. b),
b) posiada akcje lub udziały, o których mowa w ust. 3 lit. c),
c) jest wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, o której mowa w ust. 3 lit. d),
d) wykonuje pracę na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej,
e) pełni funkcję trenera kadry narodowej lub funkcję w sztabie szkoleniowym kadry narodowej w tym
samym sporcie,
f) jest członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz Związku
usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego
- jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zaprzestać prowadzenia działalności
gospodarczej, zbyć akcje lub udziały, wystąpić ze spółki, rozwiązać umowę lub zrezygnować z
pełnionych funkcji.
5. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu Związku w dniu wyboru jest osobą najbliższą, w
rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, dla osoby, o której mowa
w ust. 3 lit. i) oraz lit. j), jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zrezygnować z tej
funkcji, chyba że jej osoba najbliższa odpowiednio zaprzestanie prowadzenia działalności
gospodarczej, zbędzie akcje lub udziały, wystąpi ze spółki lub rozwiąże umowę albo przestanie być
członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem.
6. W przypadku niewypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 4 lub 5, Walne Zgromadzenie
członków albo delegatów Związku odwołuje członka Zarządu Związku niezwłocznie, nie później
jednak niż przed upływem 3 miesięcy od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4
lub 5.
7. Członek Zarządu Związku jest obowiązany powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z
interesami Związku.
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8. W przypadku sprzeczności interesów Związku z interesami członka zarządu Związku, interesami
jego osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
lub interesami osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu wstrzymuje się od głosu w
rozstrzyganiu takich spraw.
9. Dla sprawności działania Zarząd Związku ma prawo powoływać i rozwiązywać, stosownie do
potrzeb wydziały, komisje problemowe oraz określać regulaminy ich działania.
§ 26

Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał i
muszą być protokołowane. W okresie pomiędzy posiedzeniami uprawnienia Zarządu Związku posiada
Prezydium, którego decyzje wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Związku na najbliższym
posiedzeniu.
2. Uchwały Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania przy
obecności co najmniej połowy członków, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu lub osoby prowadzącej obrady z upoważnienia Prezesa Zarządu.
3. W obradach mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby, a ich obecność na posiedzeniu może
dotyczyć całości obrad lub określonych punktów.
1.

§27
1. Zarząd może wykonywać swoje funkcje również przy pomocy Wydziałów: Saneczkarstwa na
torach lodowych oraz Saneczkarstwa na torach naturalnych.
2. Wydziały powoływane są przez Zarząd na kadencję równą kadencji Zarządu.
3. Dla realizacji celów i zadań, o których mowa w § 6, w razie potrzeby Zarząd może tworzyć także
inne Wydziały i Komisje oraz Zespoły Doradcze.
4. Wydziały, Komisje, Zespoły Doradcze składają się z Przewodniczącego, wiceprzewodniczących,
sekretarza
oraz
pozostałych
członków,
powoływanych
i odwoływanych przez Zarząd w liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tychże.
5. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania poszczególnych Wydziałów, Komisji
i Zespołów Związku określa w formie regulaminów Zarząd.
6. Przewodniczący Wydziałów uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Prezydium Zarządu Związku
§ 28
1. Do uprawnień Prezydium Zarządu Związku powołanego zgodnie z § 28 ust. 1 należy działanie w
imieniu Zarządu Związku na zasadach zgodnych z regulaminem przyjętym w formie stosownej
uchwały Zarządu Związku.
2. Prezydium odpowiada przed Zarządem Związku za podjęte w jego imieniu uchwały i ma obowiązek
przedkładania sprawozdań z podjętych uchwał na każdym posiedzeniu Zarządu Związku celem ich
zatwierdzenia.
3. Zebrania Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.
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4. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania przy
obecności co najmniej połowy członków.
5. W sytuacjach wyjątkowych lub terminowych pomiędzy planowanymi posiedzeniami Zarządu,
decyzje Prezydium Zarządu mogą zapadać na drodze elektronicznej (tzw. „obiegiem”). Winny one
być przyjęte i wpisane do najbliższego protokołu z posiedzenia najbliższego Zarządu.
6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Prezydium - w sprawach pilnych - decyzje przyznane do
kompetencji Prezydium może podejmować Prezes, informując o nich na najbliższym posiedzeniu
Prezydium, które te decyzje zatwierdza.

Komisja Rewizyjna
§ 29
1. Komisja Rewizyjna wybierana na Walnym Zjeździe Delegatów składa się z 3 do 5 członków, w
tym przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja kontroluje działalność Polskiego Związku Sportów Saneczkowych we wszystkich
dziedzinach jego działalności.
3. Do jej kompetencji należy w szczególności:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku, ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności,
b) przedkładanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zjazdowi Delegatów,
c) przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Związku. Wniosek ten może dotyczyć także jego poszczególnych członków,
d) występowanie do Zarządu Związku z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie złożenia
wyjaśnień,
e) żądanie od Zarządu Związku sprawozdań i wyjaśnień,
f) badanie wszystkich dokumentów Związku,
g) dokonywanie oceny stanu majątku Związku,
h) reprezentowanie Związku przy czynnościach prawnych z członkami Zarządu poprzez osobę
Przewodniczącego Komisji lub osobę wskazaną przez Komisję,
i) wybieranie firmy biegłego rewidenta do corocznego badania sprawozdania finansowego Związku,
4. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo uczestniczyć w każdym
posiedzeniu Zarządu Związku i jego Prezydium.
5. Członek Komisji Rewizyjnej Związku nie może być osobą, która była pracownikiem,
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funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
6. Członek Komisji Rewizyjnej Związku jest obowiązany powstrzymać się od wszelkiej działalności
sprzecznej z interesami Związku.
7. W przypadku sprzeczności interesów Związku z interesami członka Komisji Rewizyjnej,
interesami jego osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny, lub interesami osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Komisji Rewizyjnej
wstrzymuje się od głosu w rozstrzyganiu takich spraw.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał, zwoływane i
prowadzone przez jej przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka Komisji.
2. Posiedzenia Komisji muszą być protokołowane. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy składu Komisji, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
3. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia swego składu. Uzupełnienie następuje z
zachowaniem zasady określonej w § 26 ust. 7.
4. Przepisy § 26 ust. 11, 12, 13, 14 stosuje się odpowiednio.
Rozdział VI
Nagrody, wyróżnienia, kary dyscyplinarne
§ 31
1. Zarząd Związku ma prawo do nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla sportów saneczkowych
oraz innych dyscyplin sportowych zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Saneczkowej osób,
organizacji oraz występowania do władz państwowych i samorządowych z wnioskami o odznaczenia
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
2. Zasady odznaczania i wyróżniania odznakami i wyróżnieniami własnymi określi Zarząd Związku
w formie stosownej uchwały.
3. Celem realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 Zarząd Związku może powołać Komisję stałą lub
dla określonej okoliczności.
4. Komisje, o których mowa w ust. 3 działają wyłącznie na podstawie regulaminów uchwalonych
przez Zarząd Związku w formie stosownych uchwał.
§ 32
1. Zarząd Związku powołuje Komisję Dyscyplinarną, która działa na podstawie regulaminu
2. Odpowiedzialność dyscyplinarna związana z naruszeniem, w czasie lub w związku z zawodami
sportowymi, reguł technicznych i dyscyplinarnych obowiązujących w Związku jest realizowana w
trybie i na zasadach ustalonych w regulaminie o którym mowa w ust. 1 z uwzględnieniem przepisów
FIL.
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§ 33
1. Związek ma prawo nakładania kar na zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów oraz działaczy.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny.

Rozdział VII
Majątek i fundusze Związku
§ 34
Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 35
1. Na fundusze Związku składają się wpływy z tytułu:
a) składek członkowskich, opłat licencyjnych, transferowych,
b) dotacji na realizację zadań państwowych,
c) zawodów organizowanych przez Związek,
d) własnej działalności gospodarczej,
e) dotacji, darowizn, subwencji,
f) części dochodów z umów sponsorskich podpisanych przez Związek,
g) wpływów z reklam i umów zawieranych z organizatorami zawodów zlecanych przez Związek,
h) działalności wydawniczej,
i) odsetek bankowych i lokat terminowych,
j) innych dochodów uzyskanych ze statutowej działalności Związku.
2. Związek ma prawo do przyjmowania spadków i zapisów oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. gospodarka majątkiem i funduszami Związku prowadzona jest na podstawie rocznego budżetu,
obejmującego dochody i wydatki.
4. rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
§ 36
Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest
współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa lub Skarbnika w połączeniu
z Sekretarzem Generalnym lub Główną Księgową.
Rozdział VIII
Rozwiązanie Związku
§ 37
1.

Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3
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głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie
przeznaczy posiadany majątek.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§38
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu, rozwiązania się Związku, odwołaniu Prezesa Zarządu,
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3
głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie
majątek Związku.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o
sporcie, ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

Walne Zgromadzenie Delegatów
Polskiego Związku Sportów Saneczkowych

Warszawa, dnia 09 czerwca 2018 roku

