
Wysowa Zdrój, 10.10.2018 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Szkolenia nr KS-1/10/2018  

 

Członkowie Komisji obecni podczas posiedzenia: 

1. Stanisław Kępka   Wiceprezes ds. sportowych 

2. Zbigniew Waśkiewicz Dyrektor Sportowy  

3. Jerzy Szyda 

4. Adam Jakieła  

5. Andrzej Koziński 

6. Agnieszka Cyl 

7. Izabela Daniło 

8. Grzegorz Bril 

9. Ryszard Śmietański 

10. Jan Ziemianin  

 Goście: 

1. Adam Kołodziejczyk 

2. Rafał Lepel   

 

Program posiedzenia Komisji:  

1. Zatwierdzenie Regulaminu Komisji Szkolenia. 

2. Przygotowanie wytycznych sportowych na sezon 2018/2019. 

3. Przygotowanie propozycji zasad kwalifikacji do imprez mistrzowskich                                  

i międzynarodowych MŚ, MŚJ, ME, MEJ, Uniwersjada, EYOWF, Liatoppen Festiwal, 

Nadzieje Olimpijskie, Biathlon Stars Festival w sezonie 2018/2019. 

4. Dyskusja odnośnie kategorii wiekowych w związku ze zmianą kategorii przez IBU oraz 

systemem edukacji w Polsce. 

5. Omówienie regulaminu zawodów Celuj w Igrzyska w sezonie 2018/2019. 

6. Omówienie regulaminu wspólnego przygotowania nart w sezonie 2018/2019. 

7. Sprawy bieżące. 

 
  



Ad. 1. 
Zebrani członkowie jednogłośnie zatwierdzili regulamin prac Komisji Szkolenia Polskiego 
Związku Biathlonu z następującymi zmianami: 

1. w § 7 pkt. d) Wiceprezes Zarządu ds. Sportowych na spotkaniach komisji jest jako gość, 
bez prawa głosowania. 

2. w § 12 dotyczącym zakresu prac Komisji Szkolenia dopisanie pkt. 10. „ Opiniowanie 
pracy trenerów Kadry Narodowej”. 

 
 
Ad. 2. 
Propozycja zmiany w wytycznych na sezon 2018/2019 klas sportowych dla kategorii młodzik, 
junior młodszy i senior. Dyskusja. Negatywna opinia członków Komisji. Brak zmian do 
wytycznych w tym zakresie.  
 
Ad. 3. 
 
Przedstawiono następującą propozycję zasad kwalifikacji do imprez mistrzowskich: 
 
Mistrzostwa Świata juniorów (1997-1999) 
Mistrzostwa Świata j. młodszych (2000 i młodsi) 
EYOWF (2001-2002) 
 
Kwalifikacje odbędą się podczas 2 zawodów ogólnopolskich: 

1 27-30.012.2018 Mistrzostwa Polski Seniorów i MMP Duszniki Zdrój 

2 4-6.01.2019 Celuj w Igrzyska (P.P I kat) Kościelisko/Wisła 

 
Kwalifikację odbędą się podczas 4 konkurencji: 

1. Bieg sprinterski – 10 km(M),7,5km (K) 
2. Bieg masowy (ew. osobna konkurencja tylko dla juniorów) 12,5 km(M),10km(K) 
3. Bieg indywidualny – 12,5 km(M),10km(K)-dystans j. młodszych 
4. Bieg sprinterski -7,5km(M),6 km(K)-dystans j. młodszych 

 
Do klasyfikacji będą zaliczane  3 najlepsze wyniki spośród 4 startów. Klasyfikacje będą miały 
charakter procentowej różnicy pomiędzy pierwszym zawodnikiem w danej konkurencji -100% 
(w trzech grupach M.Ś.J-1997-1999, M.Ś.Jm-2000 i młodsi, EYOWF 2001-2002) oraz kolejnymi 
według proporcjonalnie wyliczanej straty sekundowej do zwycięzcy. Ostateczna klasyfikacja 
będzie wyliczana jako średnia z 3 najlepszych startów. 
 
Mistrzostwa Europy Juniorów (1997-2000) 
 
Do Mistrzostw  Europy Juniorów kwalifikują się zawodnicy którzy podczas Mistrzostw Świata 
Juniorów zdobyli miejsca do 25 a na Mistrzostwach Świata Juniorów  młodszych do 15miejsca. 
Dla pozostałych zawodników odbędą się kwalifikacjami będą: 
             Mistrzostwa Polski Juniorów 19-24.02.2019 
        1.Bieg indywidualny 15km (M),12,5km(K) 
        2.Bieg sprinterski  10km(M),7,5km(K) 
        3.Bieg masowy    12,5km(M),10km(K) 
 
Do kwalifikacji będą zaliczane  2 najlepsze wyniki spośród 3 startów. Klasyfikacje będą miały 
charakter procentowej różnicy pomiędzy pierwszym zawodnikiem w danej konkurencji -100% 
oraz kolejnymi według proporcjonalnie wyliczanej straty sekundowej do zwycięzcy. 



Ostateczna klasyfikacja będzie wyliczana jako średnia z 2 najlepszych startów. 
Zawodnicy z rocznika 1997 mogą startować w M.P.J poza konkursem walcząc o kwalifikację do 
reprezentacji kraju. Zawodnicy rocznika 2000 mogą zakwalifikować się do składu wyłącznie 
na podstawie wyników z M.Ś jun. młodszych. 
 
  
Nadzieje Olimpijskie (O.H) -2001-2002 i 2003-2004 
 
Uczestnicy Mistrzostw Świata Juniorów młodszych automatycznie kwalifikują się do O.H 
Zawodnicy  rocznika 2001-2002 którzy wezmą udział w EYOWF i podczas tych zawodów 
zdobędą miejsce w pierwszych 50% zawodników kwalifikują się do reprezentacji na O.H.  Dla 
pozostałych zawodników z tego rocznika odbędą  się kwalifikacje podczas: 
           Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 19-24.02.2019 
       1.Bieg indywidualny 12,5km(M),10km(K) 
       2.Bieg sprinterski 7,5km(M),6km(K) 
       3.Bieg masowy  10km(M),7,5km(K) 
 
Do kwalifikacji będą zaliczane  2 najlepsze wyniki spośród 3 startów. Klasyfikacje będą miały 
charakter procentowej różnicy pomiędzy pierwszym zawodnikiem w danej konkurencji -100% 
oraz kolejnymi według proporcjonalnie wyliczanej straty sekundowej do zwycięzcy. 
Ostateczna klasyfikacja będzie wyliczana jako średnia z 2 najlepszych startów. 
Dla młodzików rocznika 2003-2004 kwalifikacje odbędą się podczas  zawodów 
ogólnopolskich: 

1. Celuj w Igrzyska (PP I kat)   4-6.01.2019 
2. Celuj w Igrzyska (PP I kat)  19-20.01.2019 

Kwalifikacja odbywać się będzie podczas następujących biegów 
 

1.Bieg indywidualny młodzików i młodziczek  
2.Bieg sprinterski młodzików i młodziczek 
3.Bieg sprinterski młodzików i młodziczek 
4.Bieg masowy młodzików i młodziczek 

 
Do klasyfikacji będą zaliczane  3 najlepsze wyniki spośród 4 startów. Klasyfikacje będą miały 
charakter procentowej różnicy pomiędzy pierwszym zawodnikiem w danej konkurencji -100%  
oraz kolejnymi według proporcjonalnie wyliczanej straty sekundowej do zwycięzcy. 
Ostateczna klasyfikacja będzie wyliczana jako średnia z 3 najlepszych startów. 
 
Zawody Nadziei Biathlonowych podczas Mistrzostw Świata Seniorów w Ostersund 
 
Do zawodów kwalifikuje się najlepszy zawodnik i zawodniczka z w/w kwalifikacji do 
zawodów OH zgodnie z rocznikiem dostarczonym przez organizatorów (najprawdopodobniej 
2003-2004) 
 
Międzynarodowe zawody LIATOPPEN w Norwegii 
 
Do zawodów kwalifikują się najlepsi zawodnicy w końcowej klasyfikacji CELUJ W IGRZYSKA. 
Ilość zawodników zależna od przyznanych nam miejsc startowych. 
 
Mistrzostwa świata Seniorów- Ostersund 
Mistrzostwa Europy Seniorów-Mińsk 
 



Na w/w zawody składy proponują komisji szkolenia trenerzy Kadry Seniorów biorąc pod 
uwagę wcześniejsze starty na P. Świata, P.IBU oraz aktualna dyspozycję zawodników. 
Ostateczny skład zatwierdza Zarząd PZBh 
 
 
 
Dyskusja dotycząca systemu kwalifikacji zawodników do imprez międzynarodowych 
dotyczyła: 
- propozycji zakwalifikowania zawodnika wg opinii trenera prowadzącego po startach  
w Pucharze IBU; 
- ostateczną decyzję odnośnie składu podejmuje Zarząd Polskiego Związku Biathlonu; 
- startowanie w swoich kategoriach wiekowych; 
 
Podjęto decyzję, że ewentualne uwagi odnośnie kwalifikacji członkowie Komisji mają wysłać 
na email do Dyrektora Sportowego. Zatwierdzenie przez Komisję Szkoleniową na kolejnym 
zebraniu. 
 
Ad. 4. 
Omówiono propozycję roczników w kategoriach wiekowych na sezon 2018/2019,  
2019/2020  i 2020/2021.  
 
Ad. 5 i Ad .6 
Omówienie regulaminów przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji Szkolenia.  
 
Ad. 7 
Komisja Szkoleniowa ustaliła kolejny termin spotkania na 08.11.2018r. (czwartek)  
o godz. 16.00 w Katowicach. 
 
 
 
 
 

Sporządziła Izabela Daniło 


