
Protokół posiedzenia Komisji Sportu  

04.11.2021, posiedzenie online 
  

Obecni na posiedzeniu: 

1. Justyna Kowalczyk-Tekieli  Dyrektor Sportowy 

2. Stanisław Kępka   Wiceprezes do spraw sportowych 

3. Agnieszka Cyl 

4. Andrzej Koziński 

5. Adam Jakieła 

6. Izabela Daniło 

7. Ryszard Śmietański 

Goście:  

1. Zbigniew Waśkiewicz   Prezes 

2. Rafał Lepel     Trener Kadry Młodzieżowej Mężczyzn 

3. Łukasz Słonina   Trener Kadry Młodzieżowej Kobiet  

 

PROGRAM POSIEDZENIA: 

1. Wytyczne na sezon zimowy 2021/2022. 

  

Ad. 1. 

Trener Adam Kołodziejczyk pozytywnie podsumował  przygotowania kadry A w okresie 

przygotowawczym.  

Przygotowania Kadry B w tym okresie podsumował trener Adam Jakieła.  Jest to również 

pozytywna ocena. Zwraca uwagę, że potrzebuje na zgrupowaniach fizjoterapeuty, żeby móc 

zrealizować plan treningowy w pełni. Przy tej ilości zawodników niezbędna jest pomoc drugiego 

trenera. 

Trenerzy kadry młodzieżowej niestety nie przyłączyli się do posiedzenia Komisji, ze względu na 

słabe połączenie internetowe. 

  

Ad. 2. 

Dyskusja dotycząca naniesienie poprawek do wytycznych na sezon 2021/2022.  

• Młodzicy – do punktacji Pucharu Polski zaliczają się: 

dwa Puchary Polski + Mistrzostwa Polski + Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików  

(8 startów). 

• Zawody regionalne nie punktują. 

• Na Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, gdy w rywalizacji bierze udział tylko jeden 

klub nalicza się połowę punktów z tabeli. 

• Poprawa roczników w kategorii Młodzieżowiec: 1999 – 2000 – 2001. 

• Przy zasadach przeprowadzania zawodów przy startach Młodzików Młodszych  

za względu na bezpieczeństwo i po uzgodnieniu z DT dopuszcza się przebywanie Trenera  

w pobliżu strzelającego zawodnika. 



• Wytyczne do zawodów: komentarz Tomasza Bernata 

- sposób przydzielania stanowisk do przystrzeliwania, 

- ilość grup na zawodach (do 30 zawodników 1 grupa, powyżej 2 grupy).  

- Przy grupie Młodzik i Młodzik Młodszy grupy co 20 zawodników. 

• W Mistrzostwach Polski Seniorów prawo startu mają również juniorzy młodsi. 

• Potwierdzanie uczestnictwa w zawodach poprzez zgłoszenie w biurze zawodów  

do poszczególnych biegów wg wyznaczonego harmonogramu w programie zawodów. 

• Zmiana dotycząca regulaminu wspólnego smarowania nart: (propozycje) 

- narty do serwisu oddajemy do 15.01.21r. , jeśli wymagają szlifu 

- narty do smarowania oddajemy dzień przed startem 

- jest możliwość wydania nart startowych na inne zawody 

- likwidacja depozytu 

- propozycja struktury manualnej, a nie szlifu 

• Programy imprez Mistrzowskich: 

- zmiana terminu Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców ze względu na Wojskowe 

Igrzyska. 

Ad. 3 

Zasady kwalifikacji do zawodów w różnych kategoriach wiekowych wg wytycznych. 

Możliwość dołączenia do obozu przed pierwszymi startami wyróżniających się zawodników nie 

będących w kadrach. 

 

 

         Protokół sporządziła 

         Izabela Daniło  


