STRESZCZENIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZKAJ., 15.10.2016 WAŁCZ
Dnia 15 października 2016 r. w Wałczu odbyło się Zebranie Zarządu PZKaj. W zebraniu uczestniczyli
wszyscy Członkowie Zarządu, Komisja Rewizyjna, reprezentant prawny PZKaj. oraz zaproszeni goście.
Obrady prowadził Prezes PZKaj. Józef Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego
zebrania Zarządu (29.06.2016r.) przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Na początku rozpatrzono sprawę dyscyplinarną, która trafiła do Zarządu po odwołaniu się od
orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej. Po wysłuchaniu wyjaśnień zawodniczki i jej pełnomocnika
prawnego wywiązała się dyskusja, po której ostatecznie podjęto decyzję, że całkowite uniewinnienie
nie wchodzi w grę. Postanowiono zawiesić zawodniczkę na okres 6 miesięcy. Prezes PZKaj.
J.Bejnarowicz poinformował zebranych, że tego typu sprawy już nie będą więcej rozpatrywane przez
związki, ponieważ zostanie do tych celów powołana specjalna komisja.
Następnie została przedstawiona aktualizacja preliminarza przychodów i wydatków na 2016 r. Nie
zgłoszono żadnych uwag i dokument został jednogłośnie przyjęty.
Kolejnym punktem było podsumowanie Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Sekretarz Generalny
P.Markiewicz w krótkich słowach podsumował, że występy grup slalomu, kanadyjkarzy i kajakarzy
były poniżej oczekiwań. Niektórzy zawodnicy byli bardziej zainteresowani rozdawanymi na miejscu
gadżetami przygotowanymi przez sponsora, niż stawieniem się o określonej porze na trening.
Trenerzy powinni uczyć zachowań zawodników na wyjazdach i nie dopuszczać do takich sytuacji.
Poproszono trenerów kadry, którzy byli na miejscu, o przedstawienie swoich spostrzeżeń.
Trener kadry kobiet T.Kryk opisał warunki i zachowania zawodników podczas pobytu w Brazylii.
Zwrócił uwagę również na fakt, że instytucje, które miały pomagać w procesie przygotowań do
igrzysk i w ich trakcie, nie spełniły swojej roli, tak jak powinny.
Trener kadry kanadyjkarzy R.Rogoziecki podsumował, że warunki i komfort szkolenia były
odpowiednio przygotowane. Stwierdził, że jedną z przyczyn słabych występów, mógł być za długi
pobyt w Rio przed startami. W ocenie trenera obiekt w Rio nie był odpowiednio przygotowany do
przeprowadzenia regat. Motorówki na akwenie utrudniały przeprowadzenie skutecznej rywalizacji.
Zawodnicy nie poradzili sobie z falami.
Trener D.Bresiński stwierdził, że początkowe zawirowania sprawiły, że zawodnik źle trafił
w przedbiegu a trener niewłaściwie doradził jak ma płynąć, przyznając się tym samym do błędu.
Czasy i przygotowania były dobre. Trener przyznał, że nie sprawdził zmienionych warunków do
wejścia do finału, co miało też wpływ na wynik zawodnika.
Po opuszczeniu Sali przez trenerów, Zarząd podjął dalszą dyskusję na temat przygotowań do
kolejnych Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w Tokio. Ustalono stworzenie odpowiedniego
dokumentu ze wskazówkami, pomagającego trenerom w szkoleniu.
Przewodnicząca Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich U.Kühn, przedstawiła poprawki do regulaminu
oraz termin i miejsce zjazdu sprawozdawczo-wyborczego pionu kajakarstwa powszechnego.
Poprawki oraz termin i miejsce zjazdu, zostały przyjęte.
Prezes PZKaj. J.Bejnarowicz przedstawił termin i miejsce Walnego Zgromadzenia SprawozdawczoWyborczego, które odbędzie się 10 grudnia br. w Warszawie oraz przedstawił porządek i regulamin
obrad a także zasady uczestnictwa, które zostały przyjęte jednogłośnie. Jednocześnie powołano
Komisję Zjazdową w osobach: Przewodniczący – Z.Kudlik, P.Markiewicz i G.Kotowicz.
Kolejno omówiono propozycje akcji szkoleniowych dla grup: juniorów w sprincie, seniorów w sprincie
oraz seniorów w slalomie. Postanowiono, że do końca grudnia juniorzy nie będą mieli akcji
szkoleniowych centralnych a Związek będzie wspomagał kluby w organizowaniu akcji szkoleniowych
dla zawodników. Podobna sytuacja, jak w juniorach, jest w grupie seniorskiej. Każdy z trenerów
powinien wskazać najlepszych zawodników, którzy zostaną objęci dofinansowaniem. W grupie

slalomu
zaplanowane
zostały
dwa
w Cetniewie i drugie w grudniu w Zakopanem.

zgrupowania:

jedno

w

listopadzie

Rozpatrzono propozycje zmian w składzie trenerów kadry narodowej. Została podjęta decyzja
o odwołaniu ze stanowiska trenera kadry kanadyjkarzy R.Rogozieckiego, na podstawie osiągniętych
wyników i zawartych umów oraz opinii innych trenerów. Podjęto również decyzję o ogłoszeniu
konkursu na nowego trenera kadry grupy kanadyjkarzy. Ze względu na brak akcji szkoleniowych
zostanie rozwiązana również umowa z trenerem J.Grąbczewskim a fizjoterapeutka M.Teodorowicz
zostanie przesunięta do innej grupy szkoleniowej.
Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały o sprzedaży samochodów służbowych. Podjęto decyzję, że
auta zostaną sprzedane w drodze przetargu zamkniętego dla członków PZKaj., z zachowaniem umów
reklamowych.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Kolegium Sędziów W.Birecki przedstawił skargę trenera
D.Gluzy na sędziego. W skardze zarzucał organizatorom niewłaściwe zgłoszenie zawodnika do regat.
Trener nie skorzystał ze złożenia protestu przeciwko wzięcia udziału zawodnika w wyścigu, który
mógł złożyć na godzinę przed rozpoczęciem regat. W.Birecki był na zawodach i poinformował trenera
o możliwości odwołania się do jury regat, z czego trener również nie skorzystał. Podsumowując
zdarzenie W.Birecki stwierdził, że skarga trenera jest bezzasadna i powinna być oddalona. Zarząd
przychylił się do stanowiska Przewodniczącego Kolegium Sędziów.
Omówiono i podsumowano wnioski, które wpłynęły na organizację imprez w 2017 roku.
Po dyskusji przyznano regaty centralne następującym klubom:
- XXXI Mistrzostwa Polski w Maratonie zostaną zorganizowane przez KS Admira z Gorzowa Wlkp.;
- XXXIII Długodystansowe Mistrzostwa Polski w sprincie kajakowym przypadną w udziale
KS Sparta z Augustowa;
- Międzynarodowy Puchar Polski w Kajakarstwie Długodystansowym zostanie powierzony UMKS Zryw
z Wolsztyna;
- Mistrzostwa Polski Juniorów, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Regaty Eliminacyjne Juniorów
w sprincie kajakowym, zostaną zorganizowane w Bydgoszczy;
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Slalomie Kajakowym oraz Mistrzostwa Polski seniorów w kajak
polo, zostaną zorganizowane przez LUKS Kwisa z Leśnej;
- Mistrzostwa Polski Juniorów i Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w kajak polo zorganizuje UKS
Set z Kaniowa;
- Mistrzostwa Polski Seniorów w Slalomie Kajakowym oraz Otwarte Mistrzostwa Polski we Freestyle’u
Kajakowym przypadną w udziale Krakowskiemu Klubowi Kajakowemu;
- Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Młodzików
w sprincie kajakowym zostaną zorganizowane w Poznaniu.
Następnym punktem było zatwierdzenie list sprzętu w użyczenie do klubów, które złożyły wnioski do
PZKaj. o pomoc sprzętową. Komisja sprzętowa, która zebrała się w Wałczu, zatwierdziła przekazanie
po jednym sprzęcie każdemu klubowi, który złożył wniosek o doposażenie. Nie ma możliwości, aby
kluby dostały to, o co wnioskowały, ponieważ Polski Związek Kajakowy nie posiada takiej ilości
sprzętu do wydania. Kluby otrzymają po jednej łódce.
Rozpatrzono wniosek KKW 29 w sprawie pomocy dla zawodnika. Wniosek został wycofany, ponieważ
wsparcie finansowe powinno być udzielane tylko wybitnym zawodnikom a Związku nie stać w tej
chwili na wspieranie każdego zawodnika, któremu nie powiodło się w sezonie.
Omówiono wnioski klubów UPKS Poncio-2010 Lidzbark oraz Tołhaj-GDK, dotyczące prośby o przyjęcie
w poczet członków zwyczajnych Polskiego Związku Kajakowego. Wnioski zostały odrzucone z powodu
braku kompletnej dokumentacji. Po uzupełnieniu dokumentów mogą być rozpatrzone na kolejnym
posiedzeniu Zarządu.

Kolejną część zebrania wypełniły wnioski klubów o zmianę statusu z członka wspierającego na
członka zwyczajnego PZKaj. Ze względu na zapisy w statucie PZKaj., podjęto uchwałę warunkową,
mówiącą o tym, że członkostwo zwyczajne stanie się skuteczne pod warunkiem zrezygnowania
z członkostwa wspierającego i każdy klub przedstawi dokumenty założycielskie, w których jest zapis,
że prowadzi działalność kajakową. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych nastąpi z datą
uzupełnienia wszystkich braków formalnych wniosku i utracie członkostwa wspierającego.
Rozpatrzono wnioski o organizację imprez międzynarodowych w Polsce, które wpłynęły do Zarządu:
z Krakowa o Krakowskie slalomy i Puchar Prezydenta Miasta Krakowa w slalomie kajakowym oraz
z Olsztyna o organizację Pucharu Świata i Mistrzostw Europy w maratonie kajakowym. Jednogłośnie
podjęto uchwałę o wsparcie wniosków klubów o wpisanie imprez do kalendarza międzynarodowego,
pod warunkiem pokrycia przez nie wszystkich kosztów związanych z prawem o ubieganie się
o organizację imprez.
W sprawach różnych omówiono między innymi:
- wniosek R.Banasik-Zarańskiej, dotyczący braku licencji zawodniczej i udział zawodnika w zawodach
bez dokumentu. Decyzję powinien podjąć przewodniczący zawodów i od razu wykluczyć zawodnika
z imprezy z powodu niedopełnienia formalności. Zawodnik przedstawił kopię licencji a trener
zobowiązał się do dostarczenia oryginału dokumentu, jednakże później okazało się, że nie jest to
prawdziwy dokument. 4 września br. Kolegium Sędziów skierowało wniosek do Komisji
Dyscyplinarnej w tej sprawie.
- prośbę Śląskiego Klubu Turystki Kajakowej Neptun o dofinansowanie spływu Barbórkowego.
Wniosek został odrzucony z powodu braku środków własnych na dofinansowanie imprez.
- wniosek Dyrektora Sportowego, dotyczące zakupienia przez Polski Związek Kajakowy systemu
zgłoszeń, który pomógłby w obsłudze regat krajowych. Zapadła decyzja o zakupie programu
i wdrożenie go w najbliższym czasie.
- wniosek związany z przekazaniem używanego przez SMS Poznań i SMS Czechowice-Dziedzice,
sprzętu do wskazanych klubów na terenie działania szkół. Podjęto decyzję o pozostawieniu sprzętu
we wskazanych klubach sportowych.
Na tym zebranie zostało zakończone.

