STRESZCZENIE ZEBRANIA ZARZĄDU PZKAJ. 26.09.2015 BYDGOSZCZ
Dnia 26 września br. w Bydgoszczy odbyło się Zebranie Zarządu PZKaj. W zebraniu uczestniczyli
wszyscy członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Obrady prowadził Prezes PZKaj.
Józef Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu (06.06.2015r.)
przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Na początku zatwierdzono aktualizację preliminarza na 2015 rok. Prezes omówił zmiany w budżecie,
planowane przychody oraz wydatki, a także poinformował o możliwości podpisania umowy ze
sponsorem.
Następnie omówiono wyniki z zakończonych zawodów. Prezes pozytywnie ocenił start w IE w Baku,
Teście Olimpijskim w Rio oraz na MŚS w slalomie w Londynie. Szczególnie pozytywnie ocenił
zaangażowanie zawodników slalomu i pracę trenera J. Miczka przypominając, że Polska po raz
pierwszy w historii zajęła 1. miejsce w klasyfikacji mężczyzn. W przypadku MŚJ i U23 w sprincie w
Montemor mimo zdobytych medali start został oceniony na dobry z wieloma uwagami
organizacyjnymi ze względu na brak współpracy pomiędzy trenerami i problemy z zawodnikami oraz
osobami współpracującymi. Omawiając ME w kajak polo w Essen Prezes podkreślił, że zawodnicy
kajak polo nie są zawodowcami i trenują, tak jak pozwala im na to czas. Z związku z tym
opracowywany jest program dodatkowego szkolenia.
Prezes poinformował, że na MŚ w maratonie z Gyor polska ekipa zdobyła 2 medale. Ponadto,
prowadzone są rozmowy, aby dołączyć maraton do programu WG 2017. Jeżeli to się uda, to Związek
dostanie również dodatkowe środki na szkolenie w maratonie, ponieważ aktualnie w ramach
posiadanego budżetu możliwości szkolenia są ograniczone.
Wiceprezes G. Kotowicz podsumował wyniki z MŚS w sprincie w Mediolanie. Grupę kajakarzy ocenił
negatywnie, kanadyjkarzy dobrze, natomiast grupa kobiet w pełni spełniła oczekiwania. Bardzo
dobrze ocenił też organizację klubowych ME w kajak polo w Kaniowie i poparł wniosek klubu
o przyznanie PE w 2016 roku.
MEJiU23 w sprincie w Bascov omówił Wiceprezes T. Wróblewski. Mimo talentów w grupie i zdobyciu
kilku medali, wyniki ocenił na słabe. Również warunki mieszkaniowe i organizację transportu na
zawodach nie były najlepsze.
Wyniki i organizację MEJiU23 w slalomie w Krakowie omówił Wiceprezes Z. Kudlik. Ocenił, że
zdecydowanie lepszy poziom był na PŚ i przypomniał, że w 2016 r. w Krakowie mają odbyć się
MŚJiU23. Prezes dodał, że do końca października ma być podpisana umowa z Krakowem, która jest
warunkiem przeprowadzenia imprezy.
Na koniec U.Kuhn podsumowała start reprezentacji we freestyle w MŚ i MP. Wyniki nie są
satysfakcjonujące, a podczas MŚ pojawiły się problemy w kontakcie z Kierownikiem Ekipy
i zaangażowaniem zawodników.
W dalszej części podsumowano pracę trenerów szkolenia olimpijskiego. Trener grupy kobiet T.Kryk
został oceniony pozytywnie. W przypadku trenera kanadyjkarzy R. Rogozieckiego zdecydowano, że
aktualnie jest to jedyna osoba która spełnia wymogi organizacyjne i pozostawiono go bez zmian na
stanowisku wraz z trenerami współpracującymi D. Bresińskim i M. Plochem. Prezes poinformował
również po planowanym spotkaniu z trenerem M. Plochem w celu uzgodnienia zasad dalszej
współpracy.
W przypadku kadry kajakarzy postanowiono pozostawić V. Parfenovicza na obecnym stanowisku
wraz z grupą zawodników, pod warunkiem zaakceptowania nowych warunków współpracy.
W innych sprawach szkoleniowych zatwierdzono terminy i miejsce I oraz II kwalifikacji do kadry
w sprincie na 30.04-01.05.2016 i 18-19.06.2016 r. w Wałczu. oraz Zasady kwalifikacji do reprezentacji
narodowej w slalomie do IO Rio 2016. Prezes poinformował także, że pod koniec roku zostanie
przedstawiona propozycja zmian zakresu szkolenia juniorów. Po dyskusji zdecydowano o rozpoczęciu
poszukiwania trenera kadry młodzieżowej w sprincie.

Rozpatrzono skargę pani M. Fidzińskiej na koordynatora Freestyle’u. Prezes wyjaśnił, że każdy
organizator ma prawo do decyzji o niedopuszczeniu zawodnika do startu. Ponadto, PZKaj nie ma
uprawnień do zgłaszania zawodników z nieuregulowanym statusem. Ustalono ze w celu
uporządkowania spraw feeestyle’u i dokładnego określenia zasad udziału i organizacji MP i PP, w tym
również sędziowania powołano zespół w składzie: Prezes PZKaj, U.Kuhn, T.Kosiak, W.Birecki,
K.Czaplicki.
Następnie rozpatrzono wniosek R. Klekotko o odwołanie ze stanowiska koordynatora
parakajakarstwa. W związku z brakiem podstaw i pozytywną oceną pracy koordynatora wniosek nie
został pozytywnie rozpatrzony.
W dalszej części wykreślono z listy członków PZKaj. Augustowskie Towarzystwo Kajakowe oraz
przyznano Długodystansowe MP dla UMKS Zryw Wolsztyn. Przydział pozostałych imprez centralnych
pozostawiono na kolejne zebranie Zarządu po ustaleniu kalendarza od trenerów szkolenia
centralnego. Zdecydowano także o wystąpieniu o maksymalne kwoty stypendium dla zawodników
biorących udział w MŚ i spełniających kryteria MSiT. Na wniosek Wiceprezesa T.Wróblewskiego
zatwierdzono skład Kapituły Honorowej w osobach: T.Wróblewski – Przewodniczący oraz
Członkowie: I.Pracharczyk, C.Górka, J.Milewski, K.Kuropeska. E.Jaworska.
Na koniec Członek Zarządu W.Birecki poinformował o problemie w środowisku sędziowskim –
zmniejszającą się liczbą sędziów, trudnościami z kompletacją komisji sędziowskiej na zawody oraz
dużo zmian przed samymi regatami w zatwierdzonych składach komisji. Prezes zaproponował powrót
do tematu po zakończeniu odbywających się zawodów Nadziei Olimpijskich.
Na koniec Prezes Zarządu PZKaj. podziękował Okręgowemu Związkowi Kajakowemu w Bydgoszczy za
bardzo dobre przygotowanie zebrania zarządu PZKaj. i gościnę wszystkich członków zarządu na koszt
okręgu.
Na tym zebranie zakończono.

