Plan organizacyjno–szkoleniowy slalomistów grupy seniorów i U23 na 2017 rok.
1. Szkolenie oparte będzie o 3 grupy ośrodkowo szkoleniowe, w których objętych szkoleniem
będzie 26 osób:
 Grupa nowosądecka, 6 osób:
(a) K. Zwolińska, S. Ćwik, K. Czerniak, M. Okręglak, W. Sandera, G. Hedwig;
(b) Trener odpowiedzialny: Bogdan Okręglak;
(c) Trener współpracujący: Krzysztof Bieryt


Grupa akademicka Kraków, 10 osób:
(a) F. Brzeziński, A. Brzeziński, G. Majerczak, M. Wiercioch, M. Pasiut, K. Sztuba,
P. Plewa, I. Sztuba, J. Brzeziński, J. Janczy
(b) Trener odpowiedzialny: Janusz Żyłka-Żebracki
(c) Trener współpracujący: Łukasz Dudziński i Jacek Żebracki



Grupa Kolna Kraków, 10 osób:
(a) P. Szczepański, M. Pochwała, E. Lejmel, N. Pacierpnik, A. Stach, P. Nowak,
D. Popiela, M. Polaczyk, R. Polaczyk, J. Mendoń
(b) Trener odpowiedzialny: Zbigniew Miązek
(c) Trener współpracujący: Paweł Sarna, Henryk Polaczyk i Bogusław Popiela

26 osób objętych szkoleniem to zawodnicy wytypowani na podstawie uzyskanych wyników w
kwalifikacjach do Reprezentacji Polski na rok 2016. W grupie tej znalazło się po 5 najlepszych
zawodników K1M, C1M, K1K, 2 najlepsze zawodniczki w C1K oraz 3 osady w C2M. Biorąc pod uwagę
iż najmocniejszą konkurencją, prezentującą najwyższy poziom sportowy jest K1M, do grupy 5
kajakarzy zostało dołączonych 2 najlepszych juniorów, którzy w tym roku będą młodzieżowcami
( Sandera i Brzeziński ) oraz 1 młodzieżowiec ( Lejmel ). Szeroka grupa do szkolenia 26 osób jest
uzasadniona faktem iż jesteśmy w szczególnej sytuacji ponieważ konkurencja C2M zostanie w
czerwcu wycofana z programu IO, ale do dnia tej decyzji musimy traktować konkurencję C2M na
równi z pozostałymi konkurencjami.
Szkolenie w tych grupach prowadzone będzie przez trenerów odpowiedzialnych za grupy i
współpracujących z nimi przez cały rok i gwarantować będzie ciągłość szkolenia między akcjami,
prawidłowy nadzór i opiekę nad zawodnikami.
2) W maju odbędą się kwalifikację do Reprezentacji Polski slalomistów na 2017 rok. Wyłonieni
zostaną najlepsi zawodnicy którzy zagwarantowane będą mieli prawo startu w ME, PŚ, MS, jak
również prawo i pierwszeństwo w szkoleniu do następnych kwalifikacji Reprezentacji Polski,
które odbędą się wiosną 2018 roku.
3) Zaproponowana nowa forma organizacji szkolenia jest efektem szerokich konsultacji i rozmów z
całym środowiskiem slalomowym a szczególnie z tymi trenerami których zawodnicy uzyskali
czołowe miejsca w kwalifikacjach do Reprezentacji Polski na 2016 rok. Po majowych
kwalifikacjach do Reprezentacji Polski wyłoniona zostanie nowa Reprezentacja w której znajdzie
się po 3 zawodników w każdej konkurencji, z którymi trenować będą trenerzy z poszczególnych
grup szkoleniowych. Nowa forma organizacji szkolenia jest nowością w Polsce ale nie jest to
żaden eksperyment gdyż jest to sprawdzony wzorzec zaczerpnięty z najlepszych krajów takich jak
SVK, CZE, FRA, które właśnie taką formę organizacji szkolenia prowadzą i którzy to regularnie
zdobywają medale IO, MS, ME, PŚ. Forma ta oparta o grupy szkoleniowe a nie o konkurencję

sprawdza się doskonale, czego dowodem są sukcesu trenera Minczyka ze Słowacji, którego
zawodnicy zdobyli medale w konkurencji C2M, C1M i K1M.

4) Forma organizacji szkolenia została zaprezentowana podczas spotkania w Ministerstwie Sportu i
została zaakceptowana. Faktem jest że Ministerstwo Sportu nie zgodziło się na wysłanie całej tej
26 osobowej grupy do ZEA i Pau, ale zawodnicy którzy tam nie pojada będą mieć zabezpieczone
szkolenie w tym czasie w Krakowie.
5) Opracowując program akcji szkoleniowych i startów na 2017 rok zabezpieczyliśmy pełne środki
finansowe na start całej przyszłej Reprezentacji 18 osób na ME i po 12 osób na PŚ, MŚ (bez C2M).
6) Określenie szkolenia jako ośrodkowego jest określeniem na wyrost ale zamiarem docelowym jest
to aby ta forma szkolenia była zalążkiem do powstania rzeczywistych ośrodków które przy
współudziale władz samorządowych mogą powstać zarówno w Nowym Sączu i w Krakowie ale
też w Szczawnicy, Drzewicy czy Leśnej. Pod warunkiem że pojawia się tam zawodnicy
prezentujący określony, wysoki poziom sportowy.
7) W przypadku kadry Juniorów będzie to jedna grupa której trenerem głównym będzie Dariusz
Wrzosek. Rzeczywista współpraca trenera kadry juniorów z trenerami grup szkoleniowych oraz
klubami będzie gwarantowała ciągłość szkolenia młodych zawodników przechodzących w
przyszłości do grup seniorskich.

Z poważaniem
Bogusław Popiela
V-ce Prezes PZK

