Parakajakarze – przygotowania’2013 w toku

Zaczął się drugi sezon funkcjonowania parakajakarstwa w strukturach Polskiego
Związku Kajakowego.
Po ubiegłorocznych sukcesach w Mistrzostwach Świata
wprowadzających Polskę do ścisłej światowej czołówki przyszedł czas na wzmocnienie
instytucjonalne tej paraolimpijskiej dyscypliny. Wiele udało się już zrobić dzięki wsparciu
finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki :
-

Trójka medalistów MŚ otrzymuje od stycznia stypendia sportowe a
aktywni szkoleniowcy - skromne wynagrodzenia.

-

Powołano trenera koordynatora.

-

Dwóch szkoleniowców podnosi aktualnie kwalifikacje zawodowe.

-

Zakupiono sporo sprzętu kajakowego :

najbardziej

- 4 kanu V1 prod. „Tedi Sport” – wyczynowe kevlarowe. To strategiczny zakup
rozwiązujący podstawowy problem tej dyscypliny w Polsce. Możemy
przypuszczać, że łodzie te obok dwóch, które Firma p. Tadeusza Kudlika
przekazała parakajakarzom w ubiegłym roku dają Polsce niesamowitą przewagę
na krajami, które dopiero przymierzają się do tej stosunkowo jeszcze słabo
obsadzonej dyscypliny.
- 2 kajaki wyczynowe i 4 treningowe ( z wiosłami ) zgodne z parametrami
Paracanoe ICF prod. „Tedi Sport” . Gdyby do tego dodać jeszcze kilka kajaków,
które w ubiegłym roku obok „Tedi Sport” zasponsorowała Firma „Plastex” to w
przeciągu 12 miesięcy w Polsce liczba dostępnych kajaków zwiększyła się z kilku
sztuk do kilkunastu.
- Ale to nie wszystko : zakupiono dwa trenażery kajakowe, trzeci jest w trakcie
zakupu. Zamówiono sport testery i kolejne wyczynowe wiosła.
Oczywiście w tworzeniu bazy sprzętowej parakajakarzy mają swój udział także kluby
macierzyste zawodników. Zdradzimy jeszcze tajemnicę – najwyższej jakości kajaki „pod
wymiar” konstruują aktualnie zarówno „Plastex” jak i „Tedi Sport”. Nasi dwaj czołowi
zawodnicy powinny wystartować w nich jeszcze w tym roku .
Jednym słowem parakajakarze mają czym walczyć na zbliżających się Mistrzostwach
Europy, Świata i Polski. Nie oznacza to, że kolejne potrzeby sprzętowe nie muszą być dalej
sukcesywnie zaspakajane.
Należy jeszcze wspomnieć o planach szkoleniowych. 25 maja do Poznania ściągną
wszyscy parajakajakarze na I konsultację, w międzyczasie rozpoczęły się indywidualne
zgrupowania krajowej czołówki zawodników finansowane przez Związek. Rusza w kilku
ośrodkach program szkoleniowy parakajakarstwa w ramach rozwoju sportu powszechnego.
14 września planowane są II Mistrzostwa Polski. Generalnie rzecz ujmując warunki do
szkolenia w tym roku są lepsze niż w ubiegłym .

Pozostaje spokojnie poczekać na rezultaty startów naszych reprezentantów w Portugali
i Niemczech a potem ……kolejny raz podniesiemy poprzeczkę zawodnikom, szkoleniowcom
i zarządzającym dyscypliną. Cel jest tylko jeden – medale Igrzysk Paraolimpijskich
RIO’2016.

