Duszniki Zdrój, 28.12.2018

Protokół z posiedzenia Komisji Szkolenia nr KS-3/12/2018
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. Tomasz Sikora
3. Rafał Lepel
4. Łukasz Słonina

Program posiedzenia Komisji:
1. Zatwierdzenie zwolnień zawodników z kwalifikacji do imprez międzynarodowych w
2019 roku.
2. Omówienie pierwszego trymestru startów w 2018 roku w Pucharach Światach,
Pucharach IBU oraz Pucharach IBU Juniorów.
3. Sprawy różne.
Ad. 1.
Trener Kadry Młodzieżowej Tomasz Sikora nie wystąpił o zwolnienia zawodników przez
siebie szkolonych z kwalifikacji, jednak podkreślił że bardzo prosi komisję i zarząd o wzięcie
pod uwagę możliwości dołączenia juniora i juniorki do sztafety, jeśli nie zakwalifikuje się z
przyczyn nadzwyczajnych tj. choroba, kontuzja, wypadek a będzie prezentował dobrą formę.
Członkowie komisji pozytywnie ustosunkowali się do prośby przenosząc ostateczną decyzję w
kompetencje Zarządu.

Trener Kadry Seniorów wnioskował o zwolnienie z kwalifikacji Marcina Szwajnosa i Kamili
Cichoń sugerując konieczność zweryfikowania i dostosowania ścieżek startowych. Po dyskusji
Komisji ustosunkowała się negatywnie do prośby.
Ad. 2
Dyrektor Sportowy poinformował o startach w pierwszym miesiącu trwania sezonu. Trenerzy
obszernie omówili starty zawodników swoich reprezentacji. Odbyła się dyskusja na temat
pozycji Magdy Gwizdoń i jej startów w PŚ i PIBU. W dyskusji poruszano również problem
rozproszenia zawodników w różnych kadrach i trudności w koordynowaniu ich przygotowań i
startów. Członkowie komisji po krótkiej dyskusji przyjęli do wiadomości przekazane
informacje.
Ad. 3
Trener Jerzy Szyda podniósł kwestię zmiany w regulaminie przygotowywania nart oraz brak
informacji o wprowadzeniu jej przez zarząd. Trener Szyda poprosił o udzielenie szczegółowy
informacji od trenera Sikora na temat zawodników będących poza kadrą. Wywiązała się
dyskusja na temat braku współpracy z trenerem Sikorą. Obaj trenerzy zakończyli dyskusję
oświadczeniem o chęci porozumienia oraz poprawy w zakresie komunikacji.
Sporządził Zbigniew Waśkiewicz

