Zebranie Zarządu PZKaj.
12.09.2012r. Warszawa
12 września br. w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu
PZKaj. Uczestniczyło w nim 16 Członków Zarządu oraz 9 gości. Obrady prowadził Prezes
PZKaj. Józef Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu
(06.06.2012) przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Rozpoczęto od oceny startu MEJ i U-23 w sprincie (Montemor-o-Velho,
12-15.07.2012) i slalomie (Wausau, 11-15.07.2012). Występ w zawodach w sprincie
oceniono w zależności od grupy na bardzo dobry – U-23 i słaby – juniorzy. W slalomie
z powodu zarówno wyników jak i problemów dyscyplinarnych start uznano za słaby.
Kolejny punkt dotyczył występu reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie.
Trenerzy grup przedstawili swoją ocenę oraz analizę wyników i startu. T. Kryk – trener kadry
kobiet, ocenił start za bardzo udany. Negatywnie odniósł się do programu ścieżek
indywidualnych, które powodują brak spójności szkolenia w grupie. Trener M. Słowiński jako
przyczynę słabego wyniku P. Siemionowskiego wskazał kontuzję i brak czasu na regenerację,
a także
szum medialny wokół zawodnika. Członkowie Zarządu zauważyli także, że
P. Siemionowski nie rywalizował z innymi zawodnikami kadry na 200m, co mogło
negatywnie wpłynąć na brak postępów sportowych. M. Brzuchalski trener mężczyzn
kajakarzy na 1000 m poinformował, że kiedy przejął grupę, zawodnicy reprezentowali bardzo
niski poziom sportowy – mimo wieku i stażu zawodników. Aktualnie poziom jest lepszy, ale
wyniki będzie można osiągnąć jedynie ciężką i systematyczną pracą. Trener grupy
kanadyjkarzy R. Rogoziecki ocenił, że stworzona przez 1 rok grupa, to zawodnicy o dużych
predyspozycjach i dobrze rokujący na przyszłość. Wszyscy kanadyjkarze, mimo iż nie
osiągnęli satysfakcjonujących wyników, walczyli z pełnym zaangażowaniem i przez ostatni
rok zrobili bardzo duże postępy. Trener grupy slalomu J. Żyłka-Żebracki, który kadrę
seniorów prowadzi od 2 lat, ocenił występ jako jeden z lepszych w historii. Zawodnicy byli
dobrze przygotowani motorycznie i osiągnęli swoje życiowe wyniki. Ponadto, na
kwalifikacjach olimpijskich zostały wywalczone wszystkie możliwie miejsca. Jako przyczynę
braku medalu wskazał m.in. utrudniony dostęp do toru i słabe przygotowanie psychiczne
zawodników oraz złą atmosferę w grupie. Prezes PZKaj. podsumował, że Związek zdobył w
sumie 26 punktów olimpijskich. Jest to najlepszy wynik wśród Związków sportowych, mimo
iż niesatysfakcjonujący. Wiceprezes G. Kotowicz dodał, że odpowiedzialność za wyniki nie
spoczywa jedynie na PZKaj. Szkolenie musiało być dostosowane do wymogów MSiT oraz
Klubu Polska Londyn.
Ostatecznie, Zarząd ocenił start w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie za dobry.
Następnym punktem obrad było sprawozdanie z MŚ w kajak polo w Poznaniu, które omówił
Wiceprezes P. Markiewicz. Warunki na zawodach uznał za bardzo dobre, reprezentacja była
dobrze wyposażona, a zawodnicy są młodzi i rozwojowi. Prezes PZKaj. dodał, że impreza była
na najwyższym światowym poziomie m.in. poprzez ceremonię otwarcia, organizację
programu dla trenerów, wyżywienie, reklamę, transmisje on-line na cały świat, co zostało
potwierdzone przez trybuny pełne kibiców. Do wad zaliczył ogromne koszty. Bez wsparcia
sponsorów PZKaj. nie miałby wystarczających możliwości finansowych.
Część zebrania dotycząca sprawozdań Sędziów Głównych z imprez mistrzowskich została
przesunięta na kolejne obrady, kiedy będzie obecny Przewodniczący Kolegium Sędziów –
Z. Olkiewicz oraz po zaopiniowaniu sprawozdań przez Komisję, Licencji, Klasyfikacji i Zmiany
Barw Klubowych.-

W sprawach Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbędzie się
01-02.12.2012r. w Warszawie, zatwierdzono harmonogram działań. Termin zebrania uznano
za właściwy, ze względu na potrzebę utrzymania ciągłości organizacji szkolenia w 2013 r.
Zarząd zapoznał się z nowelizacjami regulaminów. Na początku Przewodniczący Komisji
Licencji, Klasyfikacji i Zmiany Barw Klubowych T. Kosiak przedstawił nowelizację Regulaminu
zasad reprezentowania i zmiany przynależności barw klubowych. Postanowiono przełożyć
zatwierdzenie Regulaminu do następnego Zarządu. Ustalono, że do tego czasu będzie można
przesyłać uwagi do Przewodniczącego Komisji. Kolejną omówioną zmianą była zmiana
w Regulaminie do OOM. Uznano, że ostateczna decyzja zostanie podjęta po spotkaniu
w MSiT dot. sportu młodzieżowego (24.09.br.). Sekretarz Generalny T. Wróblewski
zaproponował powiększenie delegacji o Przewodniczącego Rady Trenerów J. Krajewskiego.
Przewodniczący Komisji Turystyki i Rekreacji PZKaj. W. Bigiel przedstawił nowelizację
Regulaminu Instruktora TiR oraz Instrukcji Szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj.
Wniósł także o dofinansowanie konferencji w Augustowie KTiR w kwocie 3.000 zł.
Zdecydowano, że po dokładnej analizie wydatków i rozliczeń w księgowości decyzja zostanie
podjęta przez Prezesa PZKaj. Na koniec W. Bigiel złożył wniosek o przyznanie odznaki Stopnia
Związkowego Turystyki Kajakowej PZKaj. dla Hieronima Puakowskiego, który został przyjęty.
Przewodniczący Kapituły Honorowej E. Serednicki przedstawił wnioski o przyznanie
Członkowstwa Honorowego R.Piszczowi oraz G.Śledziewskiemu oraz „Medali za zasługi dla
kajakarstwa” medalistom olimpijskim. Zdecydowano, że medale zostaną przyznane tym
olimpijczykom, którzy zakończyli karierę sportową. Wnioski zostały przyjęte. W dalszej części
zebrania zatwierdzono rezygnację z członkostwa w stowarzyszeniu TSR Białołęka, a także
przyjęto UKS Kamienna Starachowice w poczet członków zwyczajnych PZKaj. W związku
z napływającymi ofertami organizacji regat w 2013r. ustalono, że materiały zostaną
przesłane do wszystkich klubów z prośbą o nadsyłanie wniosków. Następnie została przyjęta
informacja o akcji „Sportowe wakacje” oraz zatwierdzono jej dofinansowanie ze środków
własnych w kwocie 6360 zł. Bez uwag przyjęto również Politykę Rachunkowości PZKaj.,
opracowaną przez Gł. Księgową I.Gajewską.
W sprawach różnych została przedstawiona informacja o konsultacjach programowych
z MSiT oraz Polską Federacją Sportu Młodzieżowego, zapoznano się z informacją
o stypendiach sportowych MSiT dla zawodników oraz zaakceptowano porozumienie
o współpracy z ADS Sp.z.o.o., która zajmuje się oceną predyspozycji dzieci i młodzieży do
uprawiania określonych dyscyplin Sportu.
Na koniec Prezes PZKaj. poinformował o Kongresie ICF, który odbędzie się 16-17.11.2012
w St. Peteresburgu. Zatwierdzono delegację w następującym składzie: Prezes PZKaj., Piotr
Markiewicz, Z. Kudlik. rez. T.Wróblewski. Prezes PZKaj. przedstawił jeszcze kwestię terminu
oraz kosztów na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kolegium Sędziów. Zdecydowano, że
szczegóły zostaną ustalone po spotkaniach poszczególnych Komisji i analizie finansów PZKaj.
Na tym zebranie zostało zakończone.

