Katowice, 30.10.2020
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Szkoleniowej Polskiego Związku Biathlonu
w dniu 30.10.2020
posiedzenie online
Obecni na posiedzeniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Adam Kołodziejczyk
Dyrektor Sportowy
Stanisław Kępka
Wiceprezes ds. sportowych
Ryszard Śmietański
Izabela Daniło
Adam Jakieła
Jerzy Szyda
Agnieszka Cyl
Andrzej Koziński -problem z połączeniem
Tomasz Bernat
Dyrektor Techniczny
Rafał Lepel
Trener Kadry Młodzieżowej Mężczyzn
Łukasz Słonina
Trener Kadry Młodzieżowej Kobiet

Porządek posiedzenia:
1. Wytyczne szkoleniowe na 2020/2021
• kalendarz startów
• starty młodzików młodszych zawodach I kategorii
• zasady kwalifikacji do Mistrzostw Świata Juniorów i Juniorów Młodszych
• zasady rozgrywania konkurencji
2. Strefa Mocnych 2020 (informacja i wstępna analiza wyników)
3. Program Talent - ustalenie składy grupy na następne zgrupowanie
Ad. 1
Zebrani trenerzy przeanalizowali projekt wytyczynych na sezon 2020/2021 analizując
kolejne punkty od projektu Pucharu Polski, gdzie nowością było to, że ze względu na ,,covid’’
ograniczamy starty młodzików i młodzików w zawodach ogólnopolskich (CWI, Puchar Polski)
przyznając punkty tylko za jedne zawody I kategorii. Zamysłem jest, że większość klubów
wystawi swoich młodych zawodników tylko w jednych zawodach, tych bliżej miejsca
zamieszkania. Wprowadzamy ,,punktowane’’ zawody powiatowe i regionalne, które mogą być
dobrą alternatywą dla startów najmłodszych kategorii.
Cykl zawodów ,,Celuj w Igrzyska’’ dla młodzików i młodzików młodszych ogranicza się
w tym roku do czterech biegów (wszystkie punktują), a w starszych kategoriach będzie dziewięć
biegów (punktuje 6).
Trenerzy po dłuższej dyskusji postanowili zmienić terminy rozgrywania Młodzieżowych
Mistrzostw Polski (trzy biegi odbędą się podczas OOM, a jeden masstart w grudniu w ramach
Mistrzostw Polski Seniorów). Wpływ na taką decyzję miał system kwalifikacji do Mistrzostw
Świata Juniorów, który obejmuje zawodników będących już w naszym systemie
młodzieżowcami.
Dyrektor Sportowy przedstawił projekt kalendarza startów krajowych na sezon 2020/2021,
który uległ lekkim zmianom od ostatniego spotkania.
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1. 27-29.12.2020 Duszniki-Zdrój, Mistrzostwa Polski Seniorów, MMP (sprint, masstartMMP).
2. 08-10.01.2021 Duszniki-Zdrój, Puchar Polski (CWI) -sprint, masstart/bieg indywidualny,
sztafety sngl. mix.
3. 22-24.01.2021 Kubalonka/Kościelisko Puchar Polski (CWI) bieg indywidualny, sprint,
sztafety mix.
4. 25-31.01.2021 Duszniki-Zdrój, Mistrzostwa Europy Seniorów.
5. 08-13.02.2021 Duszniki-Zdrój, OOM ,MPJ, MMP (sprint, pościg, bieg indywidualny).
6. 25-28.02.2021 Duszniki-Zdrój, Mistrzostwa Polski Młodzików, Finał CWI
(bieg indywidualny, sprint, sztafety)
7. 05-07.03.2021 Duszniki-Zdrój, Puchar Europy Centralnej, Puchar Karkonoszy (sprint,
bieg pościgowy).
Istnieje możliwość, aby podczas Pucharu Europy Centralnej zostały rozegrane zawody
,,Nadzieje Olimpijskie’’ jest to jeszcze do ustalenia.
Dyrektor Techniczny wysłał pismo do MOKiS Duszniki-Zdrój o możliwość zorganizowania
w/w imprez na obiekcie TAURON DUSZNIKI ARENA.
Koncepcja regulaminu WSN (wspólnego smarowania nart) przedstawiona przez Tomasz
Bernata została zaakceptowania przez pozostałych członków Komisji Szkoleniowej.
Zmieniono zapis dotyczący zwrotu nart. Po biegu narty mają zostać oddane natychmiast.
Dyskutowano nad sposobem oznakowania nart oraz sytuacjami, które mogą być powodem
dyskwalifikacji zawodnika.
Ad. 2
Dyrektor Sportowy przedstawił dane liczbowe tegorocznej edycji Strefy Mocnych.
Udział zawodników:
Kadry
Kadra Seniorów -17 zawodników (9 kobiet +8 mężczyzn)
Kadra Młodzieżowa -15 zawodników (7 kobiet + 8 mężczyzn)
Program Talent -14 zawodników (7 dziewcząt +7 chłopców)
Szkoły Mistrzostwa Sportowego i BOSSMy (w tym zawodnicy w/w kadr)
SMS Szklarska Poręba - 22 uczniów (9 dziewcząt + 13 chłopców)
SMS Zakopane -14 uczniów (7 dziewcząt +7 chłopców)
SMS Duszniki-Zdrój - 9 uczniów (5 dziewcząt + 4 chłopców)
SMS Chorzów - 24 uczniów (9 dziewcząt + 15 chłopców)
BOSSM Czarny Bór - 16 uczniów (6 dziewcząt + 10 chłopców)
BOSSM Wodzisław Śląski - 8 uczniów(7 dziewcząt + 1 chłopak)
BOSSM Żywiec - 6 uczniów (2 dziewczyny + 4 chłopców)
Po raz pierwszy w STREFIE MOCNYCH wzięło udział 61 zawodników, a 57 brało udział we
wcześniejszych edycjach. Aż 37 - 65% zawodników poprawiło swoje wyniki w BTSM, 9 -16%
pozostało na tym samym poziomie a tylko 11 -19% (w tym 9 dziewcząt) zanotowało regres.
Wyniki testu BTSM:
Wybitna - 31 zawodników (26%) w tym 18 kobiet, 13 mężczyzn.
Bardzo dobra -34 zawodników (29%) w tym 16 kobiet, 18 mężczyzn.
Dobra - 36 zawodników (31%) w tym 11 kobiet, 25 mężczyzn.
Dostateczna - 10 zawodników (8%) w tym 5 kobiet, 5 mężczyzn.
Słaba -7 zawodników (6%) w tym 5 kobiet, 2 mężczyzn.
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W teście biegowym na nartorolkach przeprowadzonym (w ramach BTSM) podczas Mistrzostw
Polski wystartowało 84 zawodników (38 kobiet, 46 mężczyzn).
Szczegółowa analiza i wnioski ze Strefy Mocnych 2020 już wkrótce.
Ad. 3
Adam Kołodziejczyk przedstawił zebranym najbliższe plany zgrupowań poszczególnych
grup szkoleniowych. Ze względów epidemiologicznych i wprowadzanych obostrzeń pod dużym
znakiem zapytania stoją najbliższe wyjazdy naszych zawodników. Wywiązała się dyskusja na ten
temat. Priorytetem jest oczywiście Kadra Seniorów, która najprawdopodobniej zmieni miejsce
swojego listopadowego zgrupowania na Finlandię (wcześniej planowane było Idre w Szwecji).
Wyjazd Kadry B i Młodzieżowej do Obertilliach planowany na 21.11 stoi pod znakiem zapytania.
Niestety ale najmłodsi zawodnicy z programu Talent w tym roku raczej na pewno nie będą
trenować w Austrii. Są to zawodnicy nieletni i w obecnej sytuacji wywożenie ich za granicę może
ich narazić na niebezpieczeństwo. Zebrani zgodzili się z tym ale zasugerowali aby spróbować
zorganizować dla nich zgrupowania lub konsultacje w kraju w jakimś odizolowanym miejscu.
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