STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKaj., 17.08.2019 NOWY SĄCZ
17 sierpnia 2019 r. w Nowym Sączu odbyło się dwunaste w kadencji 2016-2020 Zebranie Zarządu
PZKaj. W zebraniu uczestniczyło 5 członków Zarządu oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes
PZKaj. T. Wróblewski.
Prezes T. Wróblewski przedstawił działania Zarządu do sierpnia br. i podkreślił, że jednym
z ważniejszych wydarzeń było Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbyło się w maju
w Poznaniu. Kolejnymi omawianymi ważnymi imprezami PZKaj. w I połowie 2019 roku był Puchar
Świata w sprincie kajakowym oraz Mistrzostwa Europy w parakajakarstwie, które odbyły się
w Poznaniu pod koniec maja. Prezes podkreślił, że Polska jako jedyna podjęła się organizacji
Mistrzostw Europy w parakajakarstwie, ponieważ w całej Europie żadna z Federacji nie chciała się
podjąć tego zadania. Zorganizowanie ME dla parakajakarzy było niezwykle istotne, ponieważ
zawodnicy zostaliby bez możliwości ubiegania się o stypendia. W roku 2019 mistrzostwa Europy dla
sprintu kajakowego nie były organizowane, ponieważ rangę tych zawodów przejęły Igrzyska
Europejskie, które odbyły się w Mińsku, na których parakajakarze nie zostali ujęci w programie.
Organizację Pucharu Świata w Poznaniu i Mistrzostw Świata juniorów i U23 w Krakowie prezes ocenił
na bardzo wysokim poziomie i dodał, że zagraniczni goście bardzo chwalili organizację obu imprez.
Prezes podziękował gospodarzom imprez: prezesowi Wielkopolskiego Związku Kajakowego panu
I. Pracharczykowi oraz prezesowi Krakowskiego Klubu Kajakowego panu Z. Miązkowi za doskonale
przygotowane zawody.
Następnie podczas posiedzenia Zarządu prezes T. Wróblewski wręczył medale okolicznościowe
90-lecia PZKaj. przedstawicielom środowiska slalomowego za zasługi wniesione na rzecz kajakarstwa,
w tym prezydentowi Nowego Sącza L. Handzlowi.
Kolejno Prezes Nowosądeckiego Okręgowego Związku Kajakowego J. Nieć przedstawił aktualną
sytuację w szkoleniu dzieci i młodzików w klubach slalomowych. Przybliżył zgromadzonym kluby,
w których szkoleni są młodzi adepci slalomu kajakowego i omówił bazę sportową szkolenia.
Na zakończenie dodał, że głównym problem w organizacji szkolenia, jest brak środków finansowych
dla szkoleniowców i akcje szkoleniowe oraz brak możliwości organizowania zagranicznych zgrupowań
klimatycznych. Podsumowując zwrócił uwagę na coraz większe zaangażowanie rodziców zawodników
w szkolenie, co napawa optymizmem na przyszłość. Informacje zostały przyjęte przez Zarząd.
W dalszej części zebrania wiceprezes U. Kühn poinformowała, że pierwszym tygodniu lipca odbył się
50. Międzynarodowy Kajakowy Rodzinny Spływ Przyjaźni rzeką Poprad, który obejmował na trasie
partnerskie miasta Stara Lubovnia - Nowy Sącz. W imprezie uczestniczyło 250 osób, w tym: Słowacy,
Czesi, Ukraińcy, Serbowie, Chorwaci, a nawet Amerykanie. Polacy i Słowacy dzielą się organizacją
imprezy i z przyjemnością można podziwiać jak wspaniałe efekty przynosi ta kooperacja. Wiceprezes
podkreśliła, że w kalendarzu imprez turystycznych jest jeszcze kilka spływów międzynarodowych,
jednakże bierze w nim udział mniej cudzoziemców, więc spływ Przyjaźni ma szczególne miejsce na
mapie imprez kajakarstwa powszechnego. U. Kühn poinformowała zebranych, że podczas
MŚ w Krakowie rozmawiała z prezydentem ICF, który poparł inicjatywę spływów międzynarodowych
i dodał, że są możliwości na pozyskanie funduszy europejskich na organizację spływów
międzynarodowych i jest to gałąź kajakarstwa, która najprężniej się rozwija. Wiceprezes wyraziła
przekonanie, że współpraca międzynarodowa pomogłaby na zaczerpnięcie wzorców i uregulowanie
przepisów dotyczących nadawania uprawnień instruktorskich w kajakarstwie powszechnym, których
w Polsce brak i zaproponowała, żeby PZKaj. do końca roku złożył wniosek do ICF celem utworzenia
Międzynarodowej Komisji Turystycznej.
Na zakończenie omawianego punktu zaakcentowała, że zainteresowanie kajakarstwem
powszechnym jest dosyć duże, o czym może świadczyć zapis w umowie z Totalizatorem Sportowym,
w którym spośród 60 imprez pod uwagę wziętych jest 19 spływów. Relacje
ze spływów są regularnie zamieszczane w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) i stanowią
dużą część odsłon, co dla sponsora nie jest bez znaczenia. Informacje zostały przyjęte przez Zarząd.

Główna księgowa I. Gajewska poinformowała, że na cały 2019 rok zostało podpisanych 12 umów
z MSiT na łączną kwotę 18 mln 300 tys. zł. Dodała, że bezwzględnym wymogiem pozyskania takich
środków jest wykazanie i udokumentowanie 5% wkładu własnego, co daje kwotę ok. 919 tys. zł.
Informacje dotyczące aktualnej sytuacji finansowej Związku zostały przyjęte.
Następnie podjęto uchwałę o przyznaniu KS Victoria Sztum organizacji Mistrzostw Polski w maratonie
kajakowym w 2021 roku.
W bieżących sprawach sportowych wiceprezes B. Popiela podsumował starty grupy seniorów slalomu
kajakowego w mistrzostwach Europy i zawodach z cyklu puchar świata oraz zatwierdzono skład
reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata seniorów w slalomie kajakowym w La Seu d’Urgell
w Hiszpanii. Kolejno dyrektor sportowy W. Kudlik przedstawił ocenę startu reprezentacji Polski
po MŚ we freestyle’u kajakowym, które odbyły się w hiszpańskim Sort w dniach 29.06-06.07.2019 r.,
a trenerzy kadry slalomu seniorów, juniorów i U23 podsumowali sezon, oceniając starty zawodników
na dobrym poziome.
W sprawach organizacyjnych omówiono:
- drobne korekty w „Regulaminie zasad reprezentowania i zmiany przynależności klubowej
zawodników w Polskim Związku Kajakowym”, które będą obowiązywać od listopada br.
- przedstawiono I propozycję kalendarza organizacyjnego slalomu na rok 2020
- uzyskano wstępne informacje dotyczące organizacji III Igrzysk Europejskich w Krakowie.
W sprawach różnych omówiono:
- zmianę formuły w rozgrywaniu konkurencji slalomowych i ujednolicenie zapisów dotyczących
rozgrywania konkurencji C2 mix;
- kwestie zakazu pływania (np. w okolicach elektrowni), który narzucany jest przez Wody Polskie,
które stanowią dość istotną i problematyczną kwestię dla kajakarstwa powszechnego.
Na tym zebranie zostało zakończone.

