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I. MISJA POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO
Najważniejszymi celami misji Polskiego Związku Kajakowego są:
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 podniesienie poziomu sportowego polskiego kajakarstwa poprzez
popularyzację tej dyscypliny sportu wśród dzieci i młodzieży;
 doskonalenie procesu szkoleniowego oraz organizacyjnego we współpracy z
instytucjami powołanymi do obsługi Polskich Związków Sportowych;
 przygotowywanie
reprezentacji
do
udziału
w
międzynarodowym
współzawodnictwie we współpracy z podmiotami zrzeszonymi w Polskim
Związku Kajakowym;
 promowanie zasad rywalizacji fair play;
 walka z dopingiem;
 współpraca z samorządami;
 wzmocnienie wizerunku medialnego kajakarstwa , co umożliwi pozyskanie,
także w strukturach międzynarodowych, dodatkowych środków na działalność.
Polski Związek Kajakowy promuje tylko i wyłącznie najlepszych zawodników z
dobrym przygotowaniem klubowym. Trenerzy kadry narodowej, za zgodą Zarządu
Związku, maja pełną swobodę w doborze osad i w charakterze prowadzonych
akcjach szkoleniowych. Podstawowym warunkiem selekcji zawodników jest
prezentowana przez nich aktualna forma sportowa. Członkowie reprezentacji
dobierani są do poszczególnych osad na podstawie aktualnie prezentowanego
poziomu sportowego i potwierdzonych parametrów psychofizycznych.
Osiągnięcie sukcesu we współczesnym sporcie jest uzależnione od zaangażowania
zawodników i zawodniczek w proces szkoleniowy oraz ich motywacji do walki o
medale podczas imprez głównych. Żeby zrealizować postawione przed Polskim
Związkiem Kajakowym zadania należy mieć możliwość pełnego oddziaływania
i egzekwowania od zawodników i zawodniczek założonych celów. Żaden z członków
reprezentacji nie może mieć gwarancji startu na danym dystansie czy w określonej
osadzie na podstawie tylko wcześniejszych wyników. Walka o miejsca
w reprezentacji będzie trwać do ostatniego wyznaczonego sprawdzianu i
ostatecznego zatwierdzenia składu osad. Promować należy najlepszych zawodników
zaangażowanych w pełni w proces szkoleniowy i zagwarantować im indywidualną
ścieżkę szkoleniową. Zawodnik jednak musi potwierdzić swoje dokonania i aspiracje
własnym, w pełni dojrzałym zaangażowaniem i wynikami etapowymi, weryfikowanymi
podczas badań i podczas startów kontrolnych wskazanych przez trenera kadry.
Zawodnicy wyselekcjonowani i przygotowujący się do startu muszą mieć identyczne
warunki szkoleniowe i startowe. Fakt, że w sezonie wcześniejszym ktoś zdobył medal
nie jest gwarancją, że w kolejnym sezonie również zdobędzie medal i
zaprezentuje najwyższą formę sportową podczas imprezy głównej. Każdy zawodnik
ubiegający się o kwalifikacje do reprezentacji narodowej, musi zrealizować cele

pośrednie i wykazać się odpowiednim poziomem sportowym, rokującym walkę o
strefę medalową.
Najważniejszym, zatem celem Polskiego Związku Kajakowego jest upowszechnianie
i dbanie o kondycję kajakarstwa, jako dyscypliny sportowej zapewniającej szeroko
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i osobowość. Sport kajakowy kształtuje tak wartościowe cechy i umiejętności, jak
zespołowość, współpracę, dążenie do doskonałości, szacunek dla przeciwnika, dla
trenera i sędziego. Buduje wzajemne zaufanie i poczucie odpowiedzialności.
Organizacja życia kajakarskiego w Polsce, to nie tylko wyłanianie reprezentacji
narodowej oraz przygotowanie zawodników do osiągania najwyższego poziomu
sportowego, ale także kontynuowanie i propagowanie bogatej tradycji polskiego
kajakarstwa, jako:
 jednej z czołowych i najbardziej zasłużonych dyscyplin w polskim sporcie;
 jednego z tradycyjnych sportów olimpijskich;
 ważnego elementu polskiej historii i kultury.

II. WIZJA ROZWOJU KAJAKARSTWA

Dzięki wieloletnim sukcesom sprintu, slalomu kajakowego również o ostatnim okresie
kajak – polo/sport nieolimpijski/ kajakarstwo zyskało pozycję faworyta medalowego
w imprezach rangi mistrzostw świata, mistrzostw Europy we wszystkich kategoriach
wiekowych, a także igrzysk olimpijskich. Media i kibice czekają na dalsze sukcesy
polskich kajakarzy i coraz większą liczbę medali. Kajakowi mistrzowie i medaliści
olimpijscy są rozpoznawani w mediach i w szerszych, niż bywało to we
wcześniejszych latach, kręgach społeczeństwa.
Paradoksalnie w gorszej kondycji znajduje się sama dyscyplina. Kajakarstwo
stosunkowo rzadko pokazywane jest w polskiej telewizji, w odróżnieniu np. od
mediów niemieckich, węgierskich, włoskich, rumuńskich, brytyjskich, rosyjskich,
ukraińskich, czeskich, czy australijskich. A przecież tylko w ten sposób można
skutecznie propagować, a przez to pozyskiwać dodatkowe środki od sponsorów. W
latach minionych państwo przekazywało środki na szeroko pojęty sport, w tym także
na kajakarstwo. Dzisiaj dofinansowanie państwa ze środków budżetu państwa, czy
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest coraz mniejsze. Jedynie większym
wsparciem objęte zostało szkolenie centralne, czyli realizacja programów
szkoleniowych przygotowujących zadaniowo dany sport czy dyscypliny sportu do
kolejnych mistrzostw świata, mistrzostw Europy czy igrzysk olimpijskich. Brak
pieniędzy powoduje, że wiele klubów i sekcji kajakowych przed dużymi problemami
organizacyjnymi niektóre zagrożone są zawieszeniem działalności szkoleniowej, a
wykształceni trenerzy kajakarstwa zmuszeni są do zmiany swojej profesji lub pracy
na kilku miejscach w ciągu jednego dnia.

Sytuacja w klubach nie wpływa mobilizująco również na młodych ludzi. Mentalność
młodzieży nakierowana jest obecnie przede wszystkim na uzyskiwanie korzyści
materialnych, na które, niestety, w takiej dyscyplinie, jak kajakarstwo nie ma miejsca.
Może poza finansowaniem, na podstawie indywidualnych umów sponsorskich ze
spółkami skarbu państwa, najlepszych zawodników w programie – Team 100. Brak
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uprawiania tego pięknego, ale bardzo trudnego i wymagającego sportu. Na efekty
medalowe mistrzostw świata, mistrzostw Europy czy igrzysk olimpijskich trzeba
pracować latami, a tylko takie sukcesy przyniosą pożądane efekty – np. odpowiednie
dofinansowanie.
W tej sytuacji środki pozyskiwane z państwowego mecenatu należy jak
najefektywniej zagospodarować uwzględniając cel strategiczny, czyli rozwój
polskiego
kajakarstwa
poprzez
jego
popularyzację.
Najskuteczniejszym
propagowaniem każdej dyscypliny są wyniki sportowe osiągane podczas
mistrzostwach świata i Europy oraz kolejnych igrzysk olimpijskich.
W chwili obecnej Polski Związek Kajakowy finansowany jest z budżetu państwa oraz
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Związek jest w trakcie podpisywania umowy z
Totalizatorem Sportowym, jednak zgodnie z obecnymi przepisami, środki te prawie w
całości mogą zostać przeznaczane, jako wkład własny na dofinansowania zadań
ministerialnych. Obecne przepisy nie pozwalają, więc na skuteczną promocję
kajakarstwa. Cel ten realizowany jest głównie dzięki bardzo wysokiemu poziomowi
sportowemu wszystkich grup szkoleniowych
w kategoriach seniorów,
młodzieżowców, juniorów oraz juniorów młodszych oraz medalom zdobywanym na
mistrzostwach świata i Europy oraz na igrzyskach olimpijskich.

III. DIAGNOZA SYTUACJI W KAJAKARSTWIE
III.1. Wstęp
Kajakarstwo jest uprawiane na wszystkich kontynentach naszego globu. Członkami
Międzynarodowej Federacji Kajakowej (International Canoe Federation – ICF) jest
obecnie 164 państw. Niezwykłą popularnością kajakarstwo cieszy się głównie w
krajach Europy Wschodniej i Środkowej. Na Węgrzech, na przykład, znalazło swoje
miejsce nawet w programie nauczania szkół średnich. Inne kraje wiodące w tej
dyscyplinie to przede wszystkim Węgry, Niemcy, Rosja, Rumunia, Czechy, Słowacja,
Białoruś, Ukraina, także Francja, Kanada, Włochy.
W USA, w Australii i Nowej Zelandii kajakarstwo podobnie, jak od wielu lat
wioślarstwo zaczyna być bardzo popularne w społecznościach uniwersyteckich. W
Niemczech natomiast duża liczba małych klubów rozszerza zasięg popularności tego
sportu. Wszyscy, którzy kiedykolwiek mieli styczność z kajakarstwem w tych krajach,
i w szkole, i na studiach, wraz z rodzinami tworzą wielotysięczną publiczność, która
zapełnia trybuny na najważniejszych światowych imprezach. Podczas Igrzysk

Olimpijskich w Atlancie, w Sydney, w Atenach, w Pekinie czy w Londynie
kilkudziesięciotysięczne trybuny na regatach kajakowych zapełniały się w całości.
W większości wymienionych krajów kajakarstwo cieszy się dużym zainteresowaniem
mediów, dzięki czemu narodowe federacje posiadają swoich sponsorów
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międzynarodowa federacja kajakowa ICF od kilku lat ma problemy z pozyskiwaniem i
utrzymaniem przez dłuższy czas swojego sponsora strategicznego. Najpewniejszymi
i najbogatszymi sponsorami kajakarstwa na świecie są jednak budżety państw, które
tak jak na przykład w USA, prowadzą specjalne programy uniwersyteckie.
W wielu krajach, np. we Włoszech, kajakarstwo rozwija się także w środowiskach i
grupach zawodowych policji i wojska. Największe dotacje na przygotowania
kolejnych reprezentacji otrzymują Węgrzy (sport narodowy), Trzeba także zaznaczyć,
że co cztery lata dotacje rządowe na tę dyscyplinę znacznie rosną w krajach
organizatorów kolejnych igrzysk olimpijskich. Tak było w Australii przed 2000 r., w
Grecji przed Atenami czy w Chinach przed Pekinem.
Zdecydowanie największy budżet na przygotowania olimpijskie mieli Anglicy. Dla
przykładu ich budżet, co prawda na wioślarstwo, był największy wśród wszystkich
dyscyplin. Dla porównania Anglicy na przygotowania wioślarzy mieli taki budżet, jak
np. Duńczycy na cały sport.
III.2. Charakterystyka kajakarstwa – rys historyczny
Kajakarstwo jest jednym z najstarszych sportów ujętych w programie igrzysk
olimpijskich.
W sierpniu 1928 r. Polski Związek Narciarski powołał w Krakowie Komisję Kajakową.
Moment ten uznano za oficjalną datę powstania w Polsce zorganizowanego ruchu
kajakarstwa sportowego i turystycznego. Warto przypomnieć, że stało się to zaledwie
cztery lata po powołaniu w Kopenhadze Międzynarodowej Reprezentacji Sportu
Kajakowego, której członkami-założycielami były Dania, Szwecja, Austria i Niemcy.
W wyniku prężnej działalności Komisji Kajakowej już 2 maja 1930 r. w Warszawie
odbył się Zjazd Delegatów i Sekcji Kajakowych, na którym powołano do życia Polski
Związek Kajakowy z siedzibą w Warszawie i wybrano zarząd pod przewodnictwem
prezesa gen. Stanisława Kwaśniewskiego. Sekretarzem Związku został inż. Witold
Bublewski. Nowe władze, w skład, których weszli referenci turystyczni z PZN i PZTW
zgłosiły Polski Związek Kajakowy do Związku Związków Sportowych. W tym też
czasie Polska, jako 6-7 państwo wraz ze Szwajcarią, przystąpiła do IRK. Warto
przypomnieć w tym miejscu, że piątym w kolejności członkiem IRK była
Czechosłowacja.
Zaledwie 10 lat trwała przedwojenna działalność Polskiego Związku Kajakowego,
mimo to zdobycze i osiągnięcia – szczególnie organizacyjne i turystyczne – okazały
się imponujące. Do wybuchu II wojny światowej związek miał 7 okręgowych

związków kajakowych: krakowski, śląski, poznański, lwowski, pomorski, warszawski i
wileński. Na IX (a więc ostatnim przed wojną) Walnym Zjeździe Polski Związek
Kajakowy zrzeszał 127 klubów z 4006 sportowcami i 18 140 turystami. Związek
dysponował ponadto setką przystani kajakowych oraz stanic i stacji turystycznych.
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1933 r. Natychmiast jednak po decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o
włączeniu kajakarstwa do programu igrzysk olimpijskich w 1936 r. coraz liczniej i
częściej kajakarze stawali się widoczni w imprezach międzynarodowych.
Na Kongresie IRK w Berlinie w 1936 r. zapadła decyzja o wprowadzeniu od 1938 r. –
w cyklu czteroletnim – mistrzostw świata. Pierwsze z nich miały odbyć się w Szwecji,
a drugie w 1942 r. w Polsce na Jeziorze Rospuda k. Augustowa. Ostateczną decyzję
podjęto w 1939 r. w Warszawie podczas plenarnego posiedzenia Zarządu IRK.
Naszymi największymi sukcesami międzynarodowymi w tym okresie był udział w
igrzyskach olimpijskich osady K-2 w składzie Antoni Bazaniak - Marian Kozłowski
oraz zdobycie srebrnego medalu przez Czesława Sobieraja w biegu K-1 na 10 000 m
podczas I Mistrzostw Świata w Vaxholm.
W latach 1933-1939 odbyło się dziesięć kolejnych mistrzostw Polski w kajakarstwie,
a ponadto w roku 1934, 1935 i 1937 – górskich mistrzostw Polski. Wiosną 1945 r. –
gdy padał już Berlin – odradzało się w kraju życie sportowe, w tym i kajakarstwo.
Niestety regionalne nieporozumienia spowodowały, że oficjalnie Polski Związek
Kajakowy wznowił swą działalność dopiero 26 maja 1946 r. Stało się to na X Walnym
Zjeździe Delegatów.
Pewne zmiany zanotowano również w międzynarodowym świecie kajakowym. Na
zjeździe w Sztokholmie, 7-10 czerwca 1946 r., w miejsce, zawieszonej w 1942 r. IRK,
powstała Międzynarodowa Federacja Kajakowa (ICF). Podkreślić trzeba, że
członkiem jej biura został Polak O. Chamtasch.
W kraju natomiast powstało 5 okręgowych związków kajakowych: krakowski,
warszawski, poznański, pomorski i dolnośląski. Kajakarstwo uprawiano wówczas w
46 klubach o profilu sportowym i turystycznym. Działalność sportowa z powodzeniem
rywalizowała z turystyczną. Na Brdzie odbył się m.in. spływ z okazji 600-lecia
Bydgoszczy, a jednocześnie 29 września 1946 r. na Rusałce w Poznaniu rozegrano
VIII Mistrzostwa Polski. Zwyciężył HCP Poznań.
Lata 1946-1948 to okres prężnej odbudowy naszego kajakarstwa. W 1947 r.
wznowiono organizację górskich mistrzostw Polski – po raz pierwszy w kraju
odbywały się oficjalne konkurencje w slalomie kajakowym. Końcowe akordy tego
okresu to zacięty mecz z Węgrami, udział dwóch osad w Igrzyskach Olimpijskich w
Londynie oraz Jubileuszowe X Mistrzostwa Polski.
Nikt się nie spodziewał, że reorganizacja struktur kultury fizycznej spowoduje tak
głębokie załamanie działalności kajakowej. Walny Zjazd Polskiego Związku
Kajakowego, 3-4 kwietnia 1949 r., przenosi siedzibę Związku do Warszawy. Nie to
jednak powoduje kilkuletni okres stagnacji. Pierwszy, negatywny skutek

spowodowało skreślenie subwencji z Ministerstwa Komunikacji, które jeszcze w 1948
r. przekazało na rozbudowę bazy turystycznej Polskiego Związku Kajakowego dużą –
jak na owe czasy – sumę 3 milionów złotych.
W 1949 r. powołany nowy organ, Główny Komitet Kultury Fizycznej, rozpoczyna
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– m.in. poprzez odznakę „Sprawny do Pracy i Obrony” – upowszechnienie
wychowania fizycznego i podniesienie poziomu ideowego ruchu sportowego, ale
jednocześnie zostały odcięte różne źródła dochodów i subsydiów, a ówczesny
budżet Polskiego Związku Kajakowego w ramach GKKF wynosił zaledwie 2 030 700
zł. Kajakarstwo uprawiano już tylko w 21 klubach, a liczba zawodników spadła do
404, w tym 51 zawodniczek. Odpadła zupełnie turystyka.
Zgodnie z Uchwałą Prezydium GKKF z 15 grudnia 1950 r. uległy likwidacji polskie
związki sportowe. Polski Związek Kajakowy zakończył swoją działalność 22 kwietnia
1951 r., a kierownictwo dyscypliną przejęła społeczna sekcja kajakowa GKKF. Lata
1951-1953 zaliczyć trzeba do najgorszych w całej historii polskiego kajakarstwa.
Ówczesny obraz sytuacji – mimo wzniosłych haseł – w pełni odzwierciedliło
stanowisko plenum SSK-GKKF, które odbyło się 10 stycznia 1954 r. Stwierdzono na
nim, że tak dalej być nie może. Plenum zakończyło działalność triumwiratu w
składzie: Władysław Kwaśniewski, Tadeusz Małek i Stanisław Zantara i powołało
nowe władze na czele z Antonim Bazaniakiem, a 25 marca 1954 r. dokooptowano do
zarządu sekcji, na sekretarza, Edwarda Serednickiego.
Zarząd z pięcioosobowym prezydium powołał szereg komisji i powziął kroki
zmierzające do odnowy organizacyjnej i sportowej kajakarstwa. Walczył też o
finanse, których tak bardzo brakowało, że w 1954 r. trzeba było nawet odwołać
mistrzostwa Polski w slalomie. Zaczęły się zabiegi o powoływanie nowych sekcji. W
poczynaniach tych wiele pomogła ścisła współpraca z Centralną Radą Związków
Zawodowych. Nawiązany też został – zerwany od 1948 r. – kontakt z
Międzynarodową Federacją Kajakową. Ruszyła sprawa państwowej produkcji
sprzętu kajakowego oraz szkolenie trenerów i instruktorów. Z pierwszego,
wrocławskiego kursu prowadzonego przez N. Nowaka, czynnie pracuje jeszcze C.
Talarowski. Rada Trenerów wydała instrukcję treningową. Ukazała się praca W.
Trębickiego Kajakarstwo. Następny sukces to import z Danii kajaków K-1, K-2, K-4
oraz z Czechosłowacji kanadyjek C-2 i C-1. Dzięki temu ostatniemu oraz trenerowi
W. Ruzicce zaczęliśmy uprawiać – w Polsce dotychczas nieznane – kanadyjki. Coś
więcej o tym może powiedzieć trener „Vęgorii” - J. Osiecki. W Szczawnicy zaczęto
produkować coraz leprze slalomówki, a ponadto importowano pierwsze 10 sztuk
składaków slalomowych F-1 i F-2.
Rok 1955 przyniósł pierwsze, rzeczywiste sukcesy sportowe w regatach kajakowych
w ramach Międzynarodowych Igrzysk Sportowych Młodzieży w Poznaniu na Malcie.
Nasz bilans: 1 srebrny i 7 brązowych medali, a drużynowo II miejsce po ZSRR.
Zwyciężyliśmy 61:54 wicemistrza świata – Czechosłowację. Wszystko to w sumie
zwróciło na nas uwagę władz sportowych. Trener kadry Stanisław Zantara zaczął

organizować szkolenie centralne. Stanisław Kapłaniak, Daniela Walkowiak,
Władysław Zieliński, a ze starszych Ryszard Skwarski, Jerzy Górski i Edward.
Folwarczny – tworzyli wówczas czołówkę krajową. Wzrosła znacznie liczba
zawodników: w 1956 r. w kartotekach było ich już ponad 1500. W roku 1955 – po
siedmiu latach nieobecności – na Kongres ICF w Tacen wyjechali Antoni Bazaniak i
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uzyskało obietnicę GKKF realizacji przedłożonego pakietu wniosków i postulatów w
latach 1956-1957. Dużą pomocą służył w owym czasie kajakarzom nowy opiekun z
Wydziału Sportów Wodnych – Zbigniew Machlewicz, który stał się prawdziwym
orędownikiem spraw kajakowych w resorcie.
Pierwsze od 8 lat, tajne wybory do władz Sekcji Kajakowej odbyły się 25 marca
1955 r., podczas Krajowej Konferencji Kajakarstwa w Warszawie. Niemal
jednomyślny wybór tych osób, które w 1954 r. wzięły się za odnowę kajakarstwa,
stanowił dowód uznania dla podjętych przez nie wysiłków.
W 1956 r. – w pierwszym roku odwilży – nastąpił, po 8 latach przerwy, start na
Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne. Związek zdobył pierwsze punkty olimpijskie:
Stanisław Kapłaniak był czwarty w biegu K-1 na 1000 m, Daniela Walkowiak w K-1
kobiet na 500 m zajęła szóste miejsce. W Mistrzostwach Europy w 1957 r. w
Gandawie Stanisława Kapłaniak zdobył pierwszy po wojnie brązowy medal w K-1 na
500 m.
Na plenum sekcji w Warszawie 31 marca 1957 r. padły ważkie słowa: „sekcja w
najbliższym czasie przekształci się ponownie w Polski Związek Kajakowy, który
będzie gospodarował finansami i kierował całą działalnością sportu kajakowego”.
W dniu 23 lutego 1958 r. w Krakowie odbył się Walny Zjazd Delegatów
reaktywowanego Polskiego Związku Kajakowego. Prezesem został Antoni Bazaniak.
Pełnił tę funkcję aż do śmierci w marcu 1979 r. Sekretarz funkcjonuje we władzach
Polskiego Związku Kajakowego do dnia dzisiejszego, ostatnio w charakterze
wiceprezesa urzędującego. Wszyscy inni z powołanego na tym zjeździe 15osobowego zarządu przeszli już do historii. Związek wznowił też działalność
turystyczną. Niestety, mimo wielu zabiegów nie odzyskno straconych na rzecz
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego stanic, a wszelkie próby
usadowienia się na Pomorzu Zachodnim i Pojezierzu Lubuskim zostały nam w latach
60. spacyfikowane przez GKKF.
Od początku lat 60. Polski Związek Kajakowy systematycznie wzmacniał się
organizacyjnie. Rosły też finanse Związku oraz mnożyły się inicjatywy. Jako jeden z
pierwszych wprowadził, obok długotrwałych zgrupowań – stacjonarne ośrodki
szkolenia olimpijskiego. Zarząd Polskiego Związku Kajakowego jest zespołem
trwałym, nie ulegającym większym fluktuacjom. Dba również o szkolenie kadr, bez
których nie można myśleć o dalszym rozwoju. Szczególnie silną pozycję Polski
Związek Kajakowy zyskał w latach 1970-79 oraz od roku 1984 do chwili obecnej.
Związek ma świadomość, że przyszłość kajakarstwa zależy przede wszystkim od
wyników uzyskiwanych przez naszych reprezentantów w świecie. Stąd stała troska

nie tylko o konkurencje olimpijskie, lecz również o szkolenie juniorów, slalomistów, a
ostatnio także i maratończyków.
III.3. Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich
Skład Komisji:
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Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Uta Kühn

Przewodnicząca

2

Elżbieta Jaworska

Wiceprzewodnicząca

3

Barbara Kalinowska

Członek ds. rozliczeń finansowych

4

Iza Książek

Członek ds. organizacyjnych

5

Lucyna Drygalska

Członek ds. weryfikacji odznak

6

Jerzy Świtek

Członek ds. szkoleń instruktorów

7

Tomasz Kowalczyk

Członek ds. środowiska akademickiego

8

Michał Raczyński

Członek ds. wizerunku

Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich Polskiego Związku Kajakowego prowadzi
działalność na rzecz upowszechniania kajakarstwa.
Jak co roku komisja koordynuje cykl Grand Prix PZKaj, podczas którego przez cały
rok toczy się rywalizacja sportowa skierowana do wszystkich, której uroczyste
podsumowanie ma miejsce w listopadzie każdego roku w Soczewce koło Płocka.
Warto zaznaczyć, że w tym roku Polski Związek Kajakowy nie otrzymał dotacji na te
działania z Ministerstwa Sportu i Turystki. Jednak cykl został przeprowadzony dzięki
aktywności klubów zrzeszonych w PZKaj. Innowacją 2018 r. była zmiana w
regulaminie cyklu Grand Prix PZKaj, gdzie w punktacji generalnej brana była pod
uwagę tylko konkurencja przeprowadzona na jednakowym sprzęcie zapewnionym
przez organizatora.
Również bez dotacji odbył się, powstały w 2014 r., projekt Kajakowy Weekend
Dziecka. Zainteresowanie tym programem rośnie i w 2018 liczba uczestników
wyniosła 800 dzieci i młodzieży rywalizujących na wodzie i na lądzie (w roku 2015 ta
liczba wynosiła 600 osób).
W 2018 r. po raz pierwszy odbyły się „Kajakowe Mikołajki” – program
współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W okresie Mikołajek 400
dzieci i młodzieży rywalizowało na pływalniach w czterech miejscach w Polsce
(województwa: łódzkie, pomorskie, małopolskie i podkarpackie). Nowy program

został bardzo dobrze odebrany zarówno przez uczestników, jak i obserwatorów.
Planowana jest jego kontynuacja w kolejnych latach.
Dotacje ministerstwa uzyskały również imprezy upowszechniające kajakarstwo wśród
osób niepełnosprawnych. W dofinansowanych imprezach wzięło udział prawie 400
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W ramach działań komisji organizowane były także szkolenia dla instruktorów
turystyki i rekreacji Polskiego Związku Kajakowego III stopnia oraz po raz pierwszy
zorganizowano egzaminy w trybie eksternistycznym, z czego skorzystała
zdecydowana większość ubiegających się o uprawnienia Instruktora Turystyki i
Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego. W 2018 r. do egzaminów przystąpiło 41
osób, z czego uprawnienia uzyskały 24 osoby.
W ramach popularyzacji kajakarstwa, tradycyjnie już przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, podczas Pikniku
Olimpijskiego w Warszawie zorganizowano wiele kajakowych atrakcji dla dzieci i
całych rodzin. Koordynatorzy całości wydarzenia, co roku podkreślają, że kajakowa
część pikniku jest zawsze bardzo ciekawa i przyciąga wielu odwiedzających.
Pasjonaci kajakarstwa dokumentują swoje dokonania zdobywając odznaki za
przepłynięte kilometry. W tym roku zdobyto łącznie ponad 176 Odznak Turysty
PZKaj, z czego 61 Kajtków, czyli odznak dla dzieci do 9 roku życia.
Reasumując, rok 2018 to kolejny udany rok upowszechniający kajakarstwo.
Szczególnie cieszą nowe inicjatywy dla najmłodszych, takie jak Kajakowe Mikołajki.
Pozwala to żywić nadzieję, że kolejne lata pracy Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich
przyniosą dobre efekty i kajakarstwo będzie jedną z najchętniej wybieranych
aktywności fizycznych w Polsce.

III.4. Praca wolontariuszy w działalności Polskiego Związku Kajakowego
Polski Związek Kajakowy opiera swą działalność na wolontariacie w 80%.
W Polskim Związku Kajakowym wszyscy członkowie zarządu działają, jako
wolontariusze.
Działa 16 okręgów kajakowych, a w nich po około 10-15 działaczy społecznych.
Komisja sędziowska (120 osób), dyscyplinarna, i wszystkie pozostałe działają na
zasadach wolontariatu. Daje to łącznie około 300 osób stale związanych z Polskim
Związkiem Kajakowym, i stale wspierających społecznie działalność Związku.
Rozwój i wsparcie przez Polski Związek Kajakowy wolontariatu sportowego
Wolontariat sportowy jest zjawiskiem złożonym, bez którego jednak nie sposób
wyobrazić sobie współczesnego sportu. Idea poświęcania swojego czasu dla innych
to kwintesencja wartości, których nośnikiem jest sport. Poza tym, że kształtuje on
pozytywne postawy społeczne, to sprzyja również pozyskiwaniu doświadczenia i
umiejętności przydatnych do wykonywania przyszłej pracy zawodowej. Generalnie

wolontariat sportowy decyduje wielokrotnie o powodzeniu organizowanych imprez
sportowych.
Polski Związek Kajakowy, zdając sobie sprawę z ważności tego typu działań, stara
się nie tylko o zabezpieczenie przebiegu wydarzeń sportowych (wolontariat akcyjny),
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upowszechniania aktywności fizycznej w perspektywie długoterminowej (wolontariat
stały). Płynne przejście od jednej do drugiej formy wolontariatu ma decydujący wpływ
na funkcjonowanie wielu klubów kajakowych w Polsce oraz centrów aktywności, przy
których kluby kajakowe działają.
Należy podkreślić, że Polski Związek Kajakowy, korzystając z usług wolontariuszy
dba jednocześnie o podnoszenie ich kwalifikacji, w celu ich przygotowania do
pełnienia przypisanych ról w organizacji. To samo, choć w mniejszym stopniu,
dotyczy wolontariuszy akcyjnych, zwykle krótkoterminowo realizujących powierzone
zadania. Stąd kształcenie wolontariuszy musi stanowi istotny element działalności w
ramach wspierania wolontariatu sportowego w Polskim Związku Kajakowym.
Szczególną kwestią, związaną z wolontariatem sportowym, jest problem godzenia ról
zawodowych. Wolontariusze w pewnej liczbie rekrutują się spośród osób aktywnych
zawodowo, członków Polskiego Związku Kajakowego. Istotne w tym kontekście jest
przekonanie środowiska pracodawców do rozwiązań zapewniających większą
elastyczność zatrudnienia w stosunku do osób, pełniących taką podwójną rolę.
Ponadto warto zwrócić uwagę, na dużą liczbę osób starszych w wolontariacie
sportowego. Liczebność tej grupy wiekowej systematycznie rośnie, a ze względu na
opisane wcześniej zagrożenia w zakresie singularyzacji związanej z zaprzestaniem
aktywności zawodowej, aktywny udział w wolontariacie sportowym może być dobrym
sposobem na aktywność społeczną tej grupy.
Do najważniejszych działań w ramach powyższego kierunku interwencji należą:









promocja idei wolontariatu sportowego, również, jako etapu w kształceniu
trenerów, instruktorów, sędziów i innych przedstawicieli kadr Polskiego
Związku Kajakowego;
promocja aktywnego udziału w wolontariacie sportowym wśród osób
starszych;
upowszechnianie, wśród organizacji sportowych, praktyki podnoszenia
kwalifikacji wolontariuszy;
badania i opracowywanie rekomendacji związanych z wolontariatem
sportowym w Polsce, w tym: analiza barier dla płynnego przechodzenia od
wolontariatu akcyjnego do wolontariatu stałego;
upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania wolontariatu w
organizacji imprez sportowych o różnym zasięgu;
zbieranie oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie godzenia życia
zawodowego z działalnością społeczną związaną ze sportem i rekreacją.

III.5. Doping i korupcja w sporcie – kajakarstwo

Zwalczanie dopingu w sporcie
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Doping z perspektywy ostatnich 50 lat stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla
uczciwości współzawodnictwa sportowego, podważając podstawowe wartości, na
jakich się ono opiera. Doping jednak nie tylko wpływa negatywnie na wizerunek
sportu, ale w równie dużym stopniu zagraża zdrowiu samych zawodników.
Przyjmowanie substancji i stosowanie metod zabronionych może prowadzić do
uszkodzenia każdego z układów ludzkiego ciała. Ponadto coraz częściej daje się
zaobserwować tendencję do zwiększonego stosowania substancji dopingowych w
sporcie uprawianym w formie rekreacji.
Polski Związek Kajakowy rozumiejąc istotną rolę, jaką jest zwalczanie dopingu w
sporcie, stara się na każdym poziomie prowadzić działalność profilaktyczną.
Podejmowane są starania, aby edukacja antydopingowa odwoływała się do
negatywnych skutków stosowania metod i substancji zabronionych, zarówno na
płaszczyźnie sportowej, jak i zdrowotnej, prawnej czy etycznej. Profilaktykę w tym
zakresie cechuje różnorodność form: od działań bezpośrednich, w tym z udziałem
zawodników, którzy dla młodzieży stanowią wzorzec sportowej kariery, poprzez
wykorzystanie popularnych mediów społecznościowych, aż do kampanii medialnych.
Do najważniejszych działań w ramach nakreślonego kierunku, w opinii Polskiego
Związku Kajakowego, należy:








utrzymanie akredytacji WADA przez Zakład Badań Antydopingowych Instytutu
Sportu;
kontynuowanie krajowego programu zwalczania dopingu w sporcie,
koordynowanego przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie z
dążeniem do optymalizacji nasycenia kontrolą antydopingową oraz
uwzględnieniem podejścia jakościowego przy współpracy z Polskim
Związkiem Kajakowym;
rozwijanie współpracy z odpowiednimi służbami (Policja, Służba Celna), w
celu ograniczenia dostępności, stosowania, a także handlu substancjami i
metodami zabronionymi, jak również współpracy międzyresortowej dla
zagwarantowania lepszego efektu działań w zakresie edukacji antydopingowej
(Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej);
podjęcie działań w zakresie zwalczania dopingu w sporcie rekreacyjnym i
masowym, w tym poprzez kampanie edukacyjne;
kontunuowanie działań profilaktycznych przy wykorzystaniu dostępnych form
przekazu.

Zwalczanie korupcji w sporcie
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1. Korupcja w sporcie, a w szczególności manipulowanie zawodami sportowymi,
to obok dopingu jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla współczesnego
sportu.
2. Narusza fundamentalne wartości promowane poprzez sport, takie jak
uczciwość, zasady fair play czy poszanowanie innych uczestników
współzawodnictwa. Manipulowanie zawodami sportowymi to forma
sportowego oszustwa, która prowadzi do wypaczenia idei nieprzewidywalności
zawodów sportowych.
3. Ustawianie zawodów sportowych przybiera współcześnie formę bardzo dobrze
zorganizowanego przestępczego procederu, gdzie często wpływ na wynik czy
przebieg zawodów, nie jest celem samym w sobie, a sposobem na osiągnięcie
dochodu, czy wypranie brudnych pieniędzy, dzięki zakładom bukmacherskim.
Nierzadko procederem tym zajmują się zorganizowane grupy przestępcze.
4. Poza działaniami o charakterze operacyjno-rozpoznawczym i dochodzeniowośledczym, za które odpowiada przede wszystkim Policja i powołane do tego
instytucje (Centralne Biuro Antykorupcyjne), kluczową rolę w zwalczaniu
korupcji w sporcie odgrywają działania edukacyjne, a także współpraca i
wymiana informacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, w
tym organami ścigania, administracją publiczną, ruchem sportowym.
5. Mimo że podobne przypadki trudno spotkać w kajakarstwie, Polski Związek
Kajakowy stoi na stanowisku, że należy nieustannie prowadzić szkolenie w
najmłodszych grupach wiekowych, aby uniknąć w przyszłości problemów,
które dla młodzieży mogą mieć zgubne skutki.
Do najważniejszych działań w ramach powyższego kierunku interwencji, należą:







kontynuowanie projektów edukacyjnych adresowanych do młodych kajakarzy
oraz uczniów szkół mistrzostwa sportowego, przy założeniu umasowienia
działań (w formule pozwalającej na objęcie szkoleniami wszystkie kluby
sportowe, w tym kluby kajakowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego);
podjęcie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki antykorupcyjnej w
stosunku do kadr zarządzających okręgami i klubami;
stworzenie sieci koordynatorów, odpowiedzialnych na poziomie krajowym i
regionalnym, za wymianę informacji oraz działalność edukacyjną, w
szczególności w klubach sportowych, przy współpracy z wojewódzkimi
komendami policji;
kontynuowanie współpracy i wymiana informacji między wszystkimi
podmiotami zaangażowanymi w zwalczanie korupcji w sporcie.

III.6. Charakterystyka kajakarstwa – rys organizacyjny
Na czele światowego kajakarstwa stoi Międzynarodowa Federacja Kajakowa
(International Canoe Federation ICF), zrzeszająca 164 federacji narodowych ze

wszystkich kontynentów. Natomiast 44 europejskich narodowych federacji
wioślarskich zrzeszonych jest w Europejskiej Federacji Kajakowej, zarządzanej
przez European Canoe Association (ECA)
W kajakarstwie corocznie rozgrywane są:
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 Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów (U-18) oraz Młodzieżowe (U-23), od
wielu lat jako jedna impreza (MŚ Juniorów & U-23, ME Juniorów & U-23);
Liczba konkurencji:
 MŚ Juniorów & U-23 (2018) – po 18 konkurencji, 9 kobiety (K-1 200 m, K1 500 m, K-2 500 m, K-4 500 m, K-1 1000 m, C-1 200 m, C-2 200 m, C-1 500
m, C-2 500 m), w tym 6 konkurencji olimpijskich i 9 mężczyźni (K-1 200m, K-1
500m, K-4 500m, K-1 1000m, K-2 1000m, C-1 200m, C-4 500m – tylko Junior,
C-2 500 m – tylko U-23, C-1 1000 m, C-2 1000 m, w tym 6 konkurencji
olimpijskich;
 ME Juniorów & U-23 (2018) – program jak w MŚ Juniorów & U-23.
Każde uczestniczące Państwo, może zgłosić w obu ww. imprezach po jednej osadzie
w każdej konkurencji; nie ma limitu zgłoszeń. Program rozgrywania zawodów, m.in.
liczba biegów eliminacyjnych, półfinałów, ustalany jest w zależności od liczby
zgłoszonych zawodników, po zamknięciu listy przyjmowania zgłoszeń.
 Mistrzostwa Świata Seniorów (2018) – 30 konkurencji, 13 kobiety (K-1 200 m,
K-2 200 m, K-1 500 m, K-2 500 m, K-4 500 m, K-1 1000 m, K-2 1000 m, K-1
5000 m, C-1 200 m, C-2-200 m, C-1 500 m, C-2 500 m, C-1 5000 m) w tym 6
olimpijskich (kolor czerwony), 17 mężczyźni (K-1 200 m, K-2 200 m, K-1 500
m, K-2 500 m, K-4 500 m, K-1 1000 m, K-2 1000 m, K-4 1000 m, K-1 5000 m,
C-1 200 m, C-2 200 m, C-1 500 m, C-2 500 m, C-4 500 m, C-1 1000 m, C-2
1000 m, C-1 5000 m) w tym 6 olimpijskich (kolor czerwony);
 Mistrzostwa Europy Seniorów (2018) – program jak w MŚ Seniorów.
Każde uczestniczące Państwo, może zgłosić w obu ww. imprezach po jednej osadzie
w każdej konkurencji, nie ma limitu zgłoszeń. Program rozgrywania zawodów, m.in.
liczba biegów eliminacyjnych, półfinałów, ustalany jest w zależności od liczby
zgłoszonych zawodników, po zamknięciu listy przyjmowania zgłoszeń.
 Puchar Świata ICF – w 2018 rr – 2 imprezy, Szeged/HUN, (18-20.05.2018) i
Duisburg/GER (25-27.05.2018), 27 konkurencji, 12 kobiety, w tym 6
olimpijskich i 15 mężczyźni w tym 6 olimpijskich.
Każde państwo może zgłosić po 2 osady w każdej konkurencji.
Ze względu na warunki zewnętrzne i położenie torów kajakowych rekordy światowe,
europejskie czy krajowe poszczególnych konkurencji nie są notowane, a jedynie w
imprezach rangi mistrzowskiej, organizowanych pod egidą Międzynarodowej
Federacji Kajakowej (ICF) takich, jak igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i

Puchary Świata notowane są najlepsze światowe rezultaty w poszczególnych
konkurencjach kajakowych.
Slalom kajakowy
Slalom kajakowy – to bardzo widowiskowa i wyjątkowa odmiana kajakarstwa. Slalom
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Igrzysk XX Olimpiady w Monachium. Zawody rozgrywano na sztucznym torze
w Augsburgu (Eiskanal), wybudowanym specjalnie na igrzyska. Pomimo, że w
czasie olimpijskich zmagań trybuny wypełnione były po brzegi (około 25 tys. widzów),
a wskaźniki oglądalności przekazów TV były bardzo wysokie, slalom nie zagościł na
stałe w programie igrzysk olimpijskich. Zawody w slalomie rozegrano ponownie po 20
latach, również na specjalnie w tym celu wybudowanym sztucznym torze w La Seu
d'Urgel (około 200 km od Barcelony), podczas Igrzysk XXV Olimpiady w Barcelonie
w 1992 r. i do dzisiaj pozostaje w programie igrzysk olimpijskich.
Zarówno w Monachium w 1972 r., jak i w kolejnych igrzyskach od 1992 roku aż do
igrzysk olimpijskich XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro w 2016 r., rozgrywano w
slalomie 4 konkurencje – 3 konkurencje mężczyzn: K-1, C-1, C-2 oraz kobiecą
konkurencję K-1.
Komitet Wykonawczy MKOl. 9 czerwca 2017 r., przedstawił oficjalnie konkurencje,
które będą rozgrywane podczas Igrzysk XXXII Olimpiady w Tokio w 2020 r., a
podczas 130 Sesji MKOl w Limie, Peru (13-17.09.2017 r.) program igrzysk
olimpijskich w Tokio w 2020 r. został formalnie zatwierdzony. Dla slalomu
kajakowego oznaczało to wycofanie z programu konkurencji C-2 mężczyzn i
wprowadzenie konkurencji C-1 kobiet. W ten sposób aktualnie w programie igrzysk
olimpijskich rozgrywane są 4 konkurencje, po 2 dla kobiet i mężczyzn, na tych
samych rodzajach łodzi: kajaki K-1 i kanadyjki C-1.
Slalom kajakowy jest sportem kosztownym i wymagającym w dzisiejszych
uwarunkowaniach korzystania z odpowiedniej infrastruktury, tj. budowania
specjalnych, zazwyczaj całkowicie sztucznych torów slalomowych. Szczególnie
wymogi te dotyczą rozgrywania zawodów podczas igrzysk olimpijskich. Sztuczny tor
kajakowy w Augsburgu, gdzie po raz pierwszy rywalizowano o olimpijskie medale,
kosztował ponad 4 mln dolarów, co w tamtych czasach było kwotą astronomiczną.
Od tego czasu, tylko raz, podczas igrzysk olimpijskich w Atlancie w 1996 r.,
korzystano z naturalnego toru usytuowanego na górskiej rzece, który został jednak w
odpowiedni sposób zmodyfikowany i przystosowany do wymogów regulaminu
rozgrywania igrzysk olimpijskich. Podczas kolejnych igrzysk, budowano już tylko
specjalne, sztuczne tory. Podobny tor wybudowany będzie w Tokio. Sztuczne tory,
chociaż kosztowne, dają jednak wiele możliwości: można zmieniać ustawienia figur
wodnych, poziom i wartości przepływu wody, można dokonywać różnorodnych
kombinacji ustawienia bramek slalomowych, itd. Tory wyposażone są w nowoczesne
zaplecze techniczne i socjalne, posiadają m.in. specjalne wyciągi dla kajaków,
pozwalające na pływanie bez konieczności wysiadania z kajaka i przenoszenia go na

początek toru. Tory slalomowe wykorzystywane są ponadto dla amatorów rekreacji
kajakowej i freestyle’u.
W Polsce aktualnie funkcjonują 3 sztuczne tory do slalomu kajakowego: na rzece
Dunajec w Wietrznicy (woj. małopolskie), na rzece Drzewiczka w Drzewicy (woj.
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wodnym Kościuszko na Wiśle, na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku
Krajobrazowego, w sąsiedztwie opactwa o.o. Benedyktynów w Tyńcu. Jest on
oddalony o około 6 km od centrum Krakowa. Tory w Wietrznicy i Drzewicy doskonale
nadają się do szkolenia młodzieży, tor w Krakowie stanowi bazę dla kadry narodowej
i zawodników reprezentacji Polski, jako centrum przygotowań olimpijskich Polskiego
Związku Kajakowego. Na tym torze rozgrywano już wielokrotnie zawody
międzynarodowe najwyższej rangi, mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, zawody
Pucharu Świata. W 2018 r. odbyła się w Krakowie II edycja Pucharu Świata ICF
2018, w 2019 r. rozegrane zostaną mistrzostwa świata juniorów i U-23 w slalomie
kajakowym. Od kilku lat w Krakowie odbywają się też mistrzostwa Polski w slalomie,
ale również mistrzostwa Polski we freestyle’u kajakowym. Warto podkreślić, że tor w
Krakowie zyskał w 2004 r. – jako jeden z 8 ośrodków na świecie, rekomendację i
patronat Międzynarodowej Federacji Kajakowej, jako Kontynentalne Centrum
Szkolenia w Slalomie Kajakowym. Budynki zaplecza toru kajakowego wyposażone
są w gabinet odnowy biologicznej i fizykoterapii, saunę i siłownię, salę wykładową,
konferencyjną, jadalnię oraz zaplecze gastronomiczne. Ponadto na terenie ośrodka
znajduje się basen z parkiem wodnym oraz pełnowymiarowa wielofunkcyjna hala
sportowa, internat sportowy oraz zaplecze hotelowe. Obiekt jest w pełni dostępny dla
osób niepełnosprawnych.
Olimpijski dorobek polskich zawodników w slalomie kajakowym to dotychczas jedynie
srebrny medal igrzysk olimpijskich w Sydney w 2000 r., wywalczony na torze w
Penrith przez osadę C-2 Krzysztof Kołomański – Michał Staniszewski. Polacy
uczestniczyli we wszystkich dotychczas rozegranych zawodach olimpijskich,
zdobywając komplet miejsc kwalifikacyjnych, zajmując wielokrotnie punktowane
miejsca w przedziale 4-8.
Potencjał kajakarstwa slalomowego
Konkurencja K-1M
Dariusz Popiela – start Dariusza Popieli na Mistrzostwach Świata w Rio de Janerio,
mimo zdobycia srebrnego medalu w K-1x3 należy uznać za niesatysfakcjonujący –
realne oczekiwania w stosunku do tego zawodnika to awans do finału i walka o
medal, niemniej jednak jego występ na tych mistrzostwach był znacznie lepszy, niż
podczas ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata w Pau.
Dariusz Popiela w tym sezonie potwierdził po raz kolejny przynależność do ścisłej
czołówki światowej kajakarzy, a jego najważniejsze wyniki to: złoty medal i
Mistrzostwo Polski zdobyte po raz 7, finał i srebrny medal Pucharu Świata
w Liptowskim Mikulaszu, finał i 6. miejsce w Pucharze Świata w Krakowie, 5. miejsce

w łącznej punktacji Pucharu Świata. W łącznej punktacji Rankingu Światowego – w
najbardziej prestiżowej konkurencji K-1M, Dariusz Popiela po zakończeniu sezonu
2018 zajmuje wysokie 9 miejsce. Zdobyte 2. miejsce w PŚ w LM, 5. Miejsce
w łącznej Punktacji Pucharu Świata ICF 2018 oraz 9. miejsce w Rankingu
Światowym to najlepsze osiągnięcia i wyniki w sezonie 2018 ze wszystkich polskich
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można było oczekiwać występu zawodnika w Mistrzostwach Świata. Złożyło się na to
wiele czynników, co przełożyło się na kilka drobnych błędów w półfinałowym
przejeździe, co przy bardzo wysokim poziomie światowej czołówki zawodników,
zakończyło się miejscem poza ścisłym finałem. Ostatecznie, zawodnik zakończył
udział w Mistrzostwach Świata na miejscu 19. Trenerzy potwierdzają, że zawodnik w
dalszym ciągu wykonuje ciężką pracę na każdym treningu, jest mocno zmotywowany
na walkę o finał i kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 r.,
podczas przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w hiszpańskim La Seu d’Urgell, co
powinno przynieść oczekiwane efekty.
Mateusz Polaczyk – do MŚ był dobrze przygotowany, chociaż w sezonie 2018
sporadycznie stawał na podium. Od początku roku trenerem prowadzącym był jego
brat Grzegorz Polaczyk, świetny do niedawna zawodnik, ale z niewielkim
doświadczeniem w pracy trenerskiej. Zawodnik miał zapewnione doskonałe warunki
do pełnej realizacji programu szkoleniowego. Nie przyniosło to jednak zamierzonych
efektów, a wynik Mateusza Polańczyka w Mistrzostwach Świata w Rio należy ocenić,
jako znacznie odbiegający od realnych oczekiwań trenera i możliwości
prezentowanych przez zawodnika. Do półfinału zawodnik uzyskał awans z wysokiej
11. Pozycji w pierwszym przejeździe kwalifikacyjnym, z niewielką stratą (+2,67 sek.)
do zwycięscy tego biegu, doskonałego Czecha On reja Tunik, który w finale zajął
później wysokie 6. Miejsce. W biegu półfinałowym, Mateusz Polańczyk popłynął zbyt
wolno, z 2. Pkt. karnymi, w konsekwencji do finałowej dziesiątki zabrakło prawie 4
sekund. Ostatecznie w Mistrzostwach Świata uplasował się na miejscu 29., W
stawce 74 sklasyfikowanych zawodników z 34 państw całego świata. Zawodnik nie
zrealizował założeń wynikowych w olimpijskiej konkurencji K-1. Pomimo słabszego,
niż można było się spodziewać, występu na Mistrzostwach Świata, Mateusz
Polańczyk w dalszym ciągu zaliczany jest do ścisłej czołówki najlepszych
zawodników świata w konkurencji K-1. W opinii trenera, „zawodnik w przejeździe
półfinałowym nie ustrzegł się tzw. błędów nawykowych, co było powodem nie
zrealizowania przez niego ustalonej koncepcji pokonania trasy, stąd znaczna strata
czasowa, która wyeliminowała go z walki o medale Mistrzostwach Świata”. Trener,
który ocenił, że tegoroczne dokonania Mateusza Polańczyka, to jeden z najsłabszych
sezonów w dotychczasowej bogatej w sukcesy sportowej karierze zapewnia, że
wspólnie z zawodnikiem dokonali diagnozy przyczyn słabego występu na
Mistrzostwach Świata i przed ważnym sezonem 2019, będą pracować nad
wyeliminowaniem „złych nawyków” i nad skutecznością w realizacji założeń
taktycznych.

Michał Pasiut – najlepszy zawodnik 2018 roku w polskiej ekipie podczas Mistrzostw
Świata w Rio de Maniero. Od początku rywalizacji w Mistrzostwach Świata
prezentował się z bardzo dobrej strony. W kwalifikacjach już z pierwszego przejazdu
pewnie awansował do półfinału. Półfinał to pokaz precyzji, dynamiki w jeździe oraz
zdecydowanej i agresywnej jazdy, która dała mu ostatecznie awans do finału
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poprawy uzyskanego wyniku (czasu przejazdu), poprzez eliminację drobnych
błędów, i z takim założeniem Michał Pasiut wystartował w finale. Bez problemu zniósł
presję startu będąc przedostatnim zawodnikiem w stawce. Pierwszy odcinek trasy
pokonał z przewagą 0,7 sekundy szybciej od poprzedników. Niestety na bramce nr 9
popełnił błąd, czego efektem były 2 pkt karne na bramce nr 10. Pomimo tego płynął
nadal agresywnie i odważnie. Późniejsza analiza wskazała, że aż do bramki nr 20
pokonywał trasę z lepszym czasem niż w półfinale. Niestety na ostatnim podjeździe
chcąc uniknąć punktów karnych musiał zjechać poniżej bramki, co kosztowało go aż
jedną, ale jakże cenną sekundę i ostatecznie finiszował na 9. pozycji. Swoim
występem zrealizował stawiane mu założenie wynikowe, bez punktów karnych
zająłby, bowiem wysokie 5. miejsce, a powtórzenie wyniku z półfinału dawało
brązowy medal. Potwierdza to ogromny potencjał zawodnika do rywalizacji z
najlepszymi na świecie. Doskonałe przygotowanie do startu w Mistrzostwach Świata,
czego efektem jest najlepszy wynik z całej reprezentacji, potwierdza zasadność
prowadzonej formy szkolenia pod opieką trenera klubowego będącego jednocześnie
jego opiekunem w kadrze narodowej. Podsumowując, występ Michała należy ocenić
bardzo pozytywnie i z nadzieją spoglądać na przyszły sezon kwalifikacji olimpijskiej.
Sezon 2018 był najlepszym sezonem Michała Pasiuta w jego dotychczasowej
sportowej karierze. W przyszłym roku zapowiada walkę o olimpijski paszport.
Konkurencja K-1M x 3
Dariusz Popiela, Mateusz Polaczyk i Michał Pasiut przypłynęli w rywalizacji
drużynowej na drugim miejscu, zdobywając srebrny medal i wicemistrzostwo świata.
Polacy przegrali z zespołem Wielkiej Brytanii (+ 1,43 sek.), na miejscu trzecim
uplasowali się Czesi, z którymi Polacy wygrali tylko o 0,96 sek. – co daje obraz
poziomu rywalizacji. Medal ten potwierdził, że nasi kajakarze nieprzerwanie należą
do ściślej czołówki światowej w K-1M. Polacy – w tym samym składzie – zdobyli w
tym roku w czerwcu srebrny medal Mistrzostwach Europy Seniorów w Pradze. W
roku ubiegłym, płynąc w składzie Dariusz Popiela, Mateusz Polaczyk, Maciej
Okręglak, Polacy zdobyli brązowy medal na Mistrzostwach Europy Seniorów
w Tacen.
Konkurencja C-1M
Igor Sztuba – to zawodnik, który uzyskał kwalifikacje do startu w mistrzostwach
świata zajmując 2. miejsce w kwalifikacji krajowej. Jego wszystkie starty
kwalifikacyjne były na równym dobrym poziomie, co dawało nadzieje na dobry
występ w Mistrzostwach Europy w Pradze, a następnie w kolejnych zawodach
Pucharu Świata ICF. Jednak tak się nie stało. Ograniczone przygotowania – jedynie

na bazie klubu (Igor Sztuba nie był objęty szkoleniem centralnym w okresie
przygotowawczym), nie mogły przynieść zadowalających efektów w pierwszej części
sezonu. Cały, więc okres od czerwca do września 2018, kiedy to został włączony do
wąskiej grupy objętej przygotowaniami, to próba podniesienie sprawności ogólnej,
ukierunkowanej i specjalnej zawodnika na jak najwyższy poziom, tak, aby
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pracy pierwszy przyniósł pozytywny efekt podczas Pucharu Świata w Tacen, gdzie
Igor Sztuba już z pierwszego przejazdu awansował do półfinału. Występ ten
potwierdził pozytywnie obrany kierunek działań i wzmocnił psychicznie zawodnika.
Podczas Mistrzostw Świata Igor Sztuba już w pierwszym starcie kwalifikacyjnym
zaprezentował się z bardzo dobrej strony, uzyskując awans do półfinału z wysokiego,
jak na jego dotychczasowe tegoroczne osiągniecia, 19. miejsca. Niestety w
przejeździe półfinałowym nie ustrzegł się błędów, za co otrzymał punkty karne, i
ostatecznie zakończył udział w Mistrzostwach Świata na 30. pozycji. Zawodnik
połowicznie zrealizował założenia wynikowe (awans do półfinał), ale po dobrym
wejściu w rywalizację Mistrzostw Świata, trenerzy spodziewali się znacznie lepszego
wyniki.
Igor Sztuba, wspólnie z Grzegorzem Hedwigiem i Przemysławem Nowakiem
startowali jeszcze w konkurencji zespołowej C-1x3, kończąc zawody na 10. miejscu.
Tutaj, oczekiwania trenerów też były nieco wyższe.
Przemysław Nowak – zawodnik uzyskał prawo startu w Mistrzostwach Świata
Seniorów, zajmując 3. Miejsce podczas kwalifikacji krajowych. W trakcie
tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw Europy (U-23) w Bratysławie (1419.08.2018 r.) wywalczył brązowy medal, i potwierdził swoją wysoką klasę sportową.
Wyniki w gronie młodzieżowców rokowały na dobry występ podczas Mistrzostw
Świata Seniorów. Niestety, tak się nie stało.
W pierwszym przejeździe kwalifikacyjnym popełnił duży błąd na bramce 20. i stracił
dużo czasu, dodatkowo zanotował 2 pkt. karne na bramce 18. i swój przejazd
skończył na 46. miejscu z wynikiem 105.84. W drugim przejeździe kwalifikacyjnym do
bramki nr 21. płynął na tyle dobrze, że możliwy był awans do półfinału. Niestety, na
końcowym odcinku trasy popełnił błąd skutkujący przyznaniem przez sędziów 50.
pkt. karnych i ostatecznie zawody zakończył na 55. pozycji. W biegu zespołowym C1x3 razem z Grzegorzem Hedwigiem oraz Igorem Sztubą zajął 10. miejsce.
Przemysław Nowak debiutował na Mistrzostwach Świata w grupie seniorów, ale mógł
już pochwalić się medalem tegorocznych Mistrzostw Europy U-23. Okazało się
jednak, że poziom grupy seniorskiej konkurencji C-1 jest tak wysoki, że oprócz
naszego zawodnika, tylko kilku (4!) młodzieżowców startujących w Mistrzostwach
Europy w 2018 załapało się do seniorskich reprezentacji swoich krajów. Jednak
trójka z nich walczyła w półfinale Mistrzostw Świata, więc i nasz trzeci zawodnik w
Mistrzostwach miał możliwość uzyskania przynajmniej awansu do półfinału. W finale
już bez młodzieżowców – dominacja znacznie starszych roczników, np. Słowak
Michał Martika, rocznik 1979, nie podlegała już dyskusji.

Występ Przemysława Nowaka należy, więc ocenić, jako zrealizowany poniżej
oczekiwań. Jednak biorąc pod uwagę jego młody wiek, profesjonalne podejście do
szkolenia – w opinii trenerów, posiada on potencjał, aby stać się jednym z
najlepszych zawodników konkurencji C-1M oraz skutecznie rywalizować ze światową
czołówką – rokuje on duże nadzieje. Dzięki występowi na Mistrzostwach Świata w
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Grzegorz Hedwig – podobnie jak Mateusz Polaczyk, od początku roku znajduje się
pod opieką trenera Grzegorza Polaczyka. Do udziału w Mistrzostwach Świata był
bardzo dobrze przygotowany. Uzyskane w tym roku wyniki: zwycięstwo w Liptowskim
Mikulaszu (12-13.05. 2018 r.), 3. miejsce w Markkleebergu, trzykrotnie wywalczone
miejsce w ścisłym finale zawodów Pucharu Świata (Liptovski Mikulasz, Kraków,
Tacen), wysokie miejsce w klasyfikacji końcowej tegorocznego Pucharu Świata ICF,
a także solidne podejście do treningu i ogromne doświadczenie, dawały podstawę do
prognozowania dobrego wyniku w Mistrzostwach Świata w Rio de Janeiro. Początek
zawodów bardzo dobry – 9 m. w pierwszym przejeździe kwalifikacyjnym z czasem
gorszym zaledwie o 1,37 sek. od zwycięzcy biegu utytułowanego Michała Martikana
ze Słowacji i pewny awans do półfinału. W przejeździe półfinałowym zawodnik
popełnił błędy w najeździe na dwie ostatnie bramki podjazdowe, co spowodowało
straty czasowe, w efekcie wynik bardzo dobrego przejazdu – bez punktów karnych,
gorszy zaledwie o 0,94 sek. od wyniku dającego awans do wąskiego, 10-osobowego
finału i tylko niezłe, ale dopiero 13. miejsce. Brak awansu do finału, to w opinii trenera
Grzegorza Polaczyka, występ poniżej realnych oczekiwań i możliwości zawodnika,
który powinien walczyć w finale Mistrzostw Świata. Pozytywnie ocenia jednak postęp,
który został dokonany w sezonie 2018. Zawodnik jest zmotywowany do dalszej
ciężkiej pracy, wie nad którymi elementami powinien szczególnie pracować,
zdiagnozowano istniejące rezerwy, co w perspektywie przyszłorocznego sezonu
kwalifikacji olimpijskich powinno przynieść pozytywne efekty. Grzegorz Hedwig, choć
już rocznik 1988, w dalszym ciągu posiada potencjał, umiejętności i motywację, aby
skutecznie walczyć o miejsce na podium w zawodach najwyższej rangi.
Konkurencja K-1K
Klaudia Zwolińska – jedna z dwóch najmłodszych zawodniczek w polskiej ekipie
(rocznik 1998), ale już bardzo utytułowana i doświadczona. Spektakularne sukcesy
w kategoriach juniorskich odnosiła już w 2015 i 2016 r. Po przejściu do grupy U-23,
w 2017 r. odnosiła kolejne sukcesy w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata
U-23. Wyróżniona w 2017 r. nagrodą PKOL im. Eugeniusza Pietrasika dla najlepszej
zawodniczki młodego pokolenia, nominowana też została do nagrody w
międzynarodowym plebiscycie The World Paddle Awards. W bieżącym sezonie
prezentowała dosyć zmienną formę, ale i tak do bogatej kolekcji dołorzyła kolejne
zwycięstwa, a najcenniejsze – 1 miejsce w Mistrzostwach Europy U-23 wywalczyła
miesiąc przed startem w Mistrzostwach Świata Seniorów w Bratysławie. Stąd też
prognozy wynikowe zakładały miejsce w finale i walkę o pozycje punktowane 4-8.
Niestety, występ zawodniczki, podobnie jak jej koleżanki Natalii Pacierpnik, nie był
zadawalający, w ocenie trenera poniżej oczekiwań i możliwości zawodniczki. Do

półfinału Klaudia Zwolińska awansowała z 20. miejsca w pierwszym przejeździe
kwalifikacyjnym. W półfinale błędy na dwóch bramkach, strata cennych sekund i
chociaż trasa pokonana na zero – bez punktów karnych, dopiero 14. miejsce. Do
finałowej dziesiątki zabrakło tylko 1,58 sek. Założenia wynikowe (finał) nie zostały
zrealizowane, ale trener Grzegorz Polaczyk ocenia, że był to najlepszy sezon
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Mistrzostwach Europy U-23, 1. miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów, 1. miejsca
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, 4. miejsca w Pucharze Świata w Liptowskim
Mikulaszu, wysokiego 5. miejsca na Mistrzostwach Europy Seniorów w Pradze,
Klaudia Zwolińska z roku na rok podnosi swój sportowy poziom, nabiera
niezbędnego doświadczenia, można się, więc spodziewać kolejnych sukcesów w
sezonie 2019.
Natalia Pacierpnik – należy do grona bardzo doświadczonych zawodniczek.
Wielokrotna uczestniczka mistrzostw świata, mistrzostw Europy, dwukrotna
uczestniczka igrzysk olimpijskich (Londyn, Rio de Janeiro). Do startu
w Mistrzostwach Świata przystąpiła bardzo dobrze przygotowana fizycznie i
mentalnie. Znajomość toru dawała pewność w pokonywaniu różnych wariantów
trasy, co było widoczne na treningach poprzedzających start w Mistrzostwach
Świata. Natalia Pacierpnik udział w Mistrzostwach Świata rozpoczęła bardzo dobrym
przejazdem kwalifikacyjnym, który dał jej wysokie 8. miejsce. Półfinał to trasa bardzo
wymagająca technicznie, z którą niestety nie poradziła sobie idealnie. Cztery punkty
karne oraz drobne błędy techniczne powodujące straty czasowe, nie pozwoliły
awansować jej do finału. Ostatecznie udział w Mistrzostwach Świata zakończyła na
18. miejscu, niesatysfakcjonującym dla samej zawodniczki i trenerów. Biorąc pod
uwagę jej zaangażowanie, doświadczenie i potencjał, należy w dalszym ciągu
uważać ją za jedną z dwóch w polskiej ekipie kandydatek do zdobycia w przyszłym
roku kwalifikacji olimpijskiej. Bezpośrednio po zawodach, zawodniczka wraz z
trenerem przeprowadziła analizę występu na Mistrzostwach Świata. Określono i
zdiagnozowano mocne i słabe strony, nad którymi zawodniczka powinna szczególnie
pracować w przygotowaniach do sezonu 2019. Biorąc pod uwagę ogromne
doświadczenie zawodniczki, zaangażowanie w realizację programu szkolenia oraz
osiągnięte w bieżącym sezonie wyniki – zwycięstwa w Markkleebergu i Liptovskim
Mikulaszu oraz 8. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Krakowie, a także
umiejętność utrzymania przez większą część sezonu wysokiej i stabilnej formy –
można prognozować, że po wyeliminowaniu zdiagnozowanych słabszych elementów
w jej przygotowaniu, zawodniczka będzie w stanie podjąć, w sezonie 2019, walkę z
najlepszymi zawodniczkami w Europie i na świecie.
Natalia Pacierpnik wraz z Klaudią Zwolińską i specjalizującą się w konkurencji C-1
Aleksandrą Stach, startowały również w konkurencji zespołowej K-1x3, w której
zajęły 12. miejsce.
Konkurencja C-1K

Aleksandra Stach – najmłodsza zawodniczka w polskiej ekipie, jeszcze juniorka,
prawo startu w Mistrzostwach Świata Seniorów, a wcześniej w Mistrzostwach Europy
w Pradze uzyskała, zajmując 1. miejsce w kwalifikacji krajowej w konkurencji C-1
kobiet. Do startu w Mistrzostwach Świata była dobrze przygotowana. Od początku
roku realizowała program szkolenia centralnego grupy seniorów, uczestnicząc
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Mistrzostwach Europy, a także w cyklu zawodów Pucharu Świata ICF. W trakcie
sezonu zawodniczka prezentowała zmienną formę, ale jest zdecydowaną liderką tej
konkurencji w Polsce. W maju zdobyła m.in. tytuł Mistrzyni Polski Seniorek, a
w rozgrywanych w połowie sierpnia Mistrzostwach Europy Juniorów w Bratysławie,
zajęła wysokie 11. miejsce, ocierając się o finał, do którego zabrakło 0,33 sek. Ten
wynik był m.in. podstawą prognozowania dobrego wyniku w Rio.
W opinii trenera Marcina Pochwały, który od niedawna opiekuje się zawodniczką na
poziomie kadry narodowej, zawodniczka nie najlepiej zniosła jednak presję dużej
światowej imprezy. W pierwszym przejeździe kwalifikacyjnym zaprezentowała się
poniżej swoich możliwości. Trzy błędy na bramkach skutkowały otrzymaniem 6 pkt.
karnych. Ponadto błąd najazdu na bramkę nr 22, spowodował stratę czasową i
dopiero 25. miejsce. Natomiast świetnie zaprezentowała się w drugim przejeździe
kwalifikacyjnym, uzyskując bardzo dobry czas, bez punktów karnych i pewny awans
do półfinału z 3. miejsca (awansowało 10 zawodniczek).
W półfinale zabrakło pewności siebie i doświadczenia startowego. Zawodniczka
popełniła sporo drobnych błędów, 6 pkt. karnych, straty czasowe, i udział w
Mistrzostwach Świata zakończyła na 24. miejscu, ze sporą stratą punktową do
czołowej dziesiątki. Występ na Mistrzostwach Świata zakończony na biegu
półfinałowym, co było planem minimum, należy ocenić pozytywnie. Zawodniczka
miała, co prawda, tylko jeden dobry przejazd, ale pozwolił on na brawurowe wejście
do półfinału Mistrzostwach Świata. Biorąc pod uwagę jej młody wiek, zaangażowanie
podczas treningów oraz spore już umiejętności, można z nadzieją patrzeć w
przyszłość. Zawodniczka powinna skutecznie walczyć w sezonie 2019 o olimpijską
kwalifikację do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 r. w konkurencji C-1.
Aleksandra Stach startowała jeszcze w zespołowej konkurencji K-1x3 z Natalią
Pacierpnik i Klaudią Zwolińską, kończąc wyścig na 12. miejscu oraz w konkurencji C2 Mixed ze swoim trenerem Marcinem Pochwałą, w której polska osada zdobyła złoty
medal Mistrzostw Świata.
Konkurencja C-2 Mixed
Aleksandra Stach – Marcin Pochwała – ta osada to klasyczne połączenie rutyny i
doświadczenia z młodością. Marcin Pochwała – 4-krotny olimpijczyk, utytułowany
zawodnik startujący w konkurencji C-2, rocznik 1984 i Aleksandra Stach – juniorka,
rocznik 2000, specjalizacja C-1 kobiet. Przed Mistrzostwami Świata w Rio, osada w
tym składzie startowała dwukrotnie w zawodach Pucharu Świata ICF, zajmując 3.
miejsce w Krakowie i 10. miejsce w Augsburgu.

W Rio de Janeiro od początku zawodów Polacy prezentowali się bardzo dobrze.
Rozpoczęli od 3. miejsca wyścigu półfinałowym, ale prawdziwy pokaz swoich
umiejętności i możliwości zaprezentowali w wyścigu finałowym. Polska osada, po
perfekcyjnym pokonaniu trasy uzyskała najlepszy czas, i pomimo otrzymania 2 pkt.
Karnych, zdołała zwyciężyć, pokonując ubiegłorocznych Mistrzów Świata – francuską
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powiewająca na wietrze biało czerwona flaga i Mazurek Dąbrowskiego – marzenie
każdego sportowca.
C-2 Mixed to nowa konkurencja, która w programie Mistrzostw Świata pojawiła się
rok temu i jest mocno promowana przez Międzynarodową Federację Kajakową, być
może z szansami na wprowadzenie do programu igrzysk olimpijskich w miejsce
konkurencji C-2, wycofanej po Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r.
W tegorocznych Mistrzostwach Świata zgłoszono tylko 8 osad z 6. krajów, ale
rywalizacja o medale nie była łatwa, a niespodziewane zwycięstwo polskiej osady
było wielką radością dla całej ekipy i dobrą promocją marki Polska w dalekiej Brazylii.
W osiągnieciu tego sukcesu na pewno pomogła doskonała znajomość toru przez
Marcina Pochwałę, który startował tutaj na Igrzyskach Olimpijskich w 2016 r., sporo
czasu spędził też na zgrupowaniach w okresie przedolimpijskim. Jego młoda
partnerka świetnie dopasowała się do osady, umiejętnie korzystając z doświadczenia
partnera, co przy doskonałej postawie w przejeździe finałowym, pozwoliło sięgnąć po
złoty medal Mistrzostw Świata.
Reprezentacjach wyprzedzających Polskę w punktacji
W punktacji olimpijskiej za miejsca 1-8 czterech konkurencji olimpijskich (K-1K, C-1K,
K-1M, C-1M), nie zdobyliśmy ani jednego punktu. Najbliżej był Michał Pasiut – 9.
miejsce w finale w K-1M.
Mistrzostwa zdominowały dwie reprezentacje: Niemcy – 31 pkt. i Wielka Brytania –
26 pkt. Dalej w tej klasyfikacji uplasowały się: Australia, Czechy, Austria, Słowacja,
Słowenia, Rosja, Francja, Włochy, Brazylia i Nowa Zelandia. Wysoka, trzecia
pozycja Australii (20 pkt.) to głównie zasługa rewelacyjnej Jessici Fox, która
zwyciężyła w dwóch konkurencjach: K-1K i C-1K. Dwa pierwsze kraje w tej
klasyfikacji od wielu lat realizują dobrze zorganizowany system szkolenia, który
próbujemy naśladować od dwóch sezonów. Trenerzy reprezentacji Polski
optymistycznie prognozują, że spokojna i konsekwentna praca może nas, w
perspektywie kilku lat, zbliżyć poziomem sportowym do tej czołówki. Wydaje się
jednak, że zarówno te dwa kraje, jak i kilka innych, jak chociażby nasi sąsiedzi Czesi
i Słowacy, a w ostatnich latach także Rosjanie, dysponują znacznie szerszym
zapleczem szkoleniowym, niż nieliczne, słabo finansowane polskie kluby.
W klasyfikacji medalowej konkurencji olimpijskich zwyciężają Niemcy – 4 medale (2
złote i 2 brązowe), 2. Australia – dwa złote medale Jessici Fox, 3. Wielka Brytania – 3
srebrne medale, 4. Czechy – 2 medale (srebrny i brązowy), 5. Rosja – medal

brązowy w konkurencji K-1, który zdobył Pavel Eigel, co było sporą niespodzianką.
Medale w konkurencjach olimpijskich zdobyło tylko 5 wyżej wymienionych państw.
W nieolimpijskich konkurencjach zespołowych zdecydowanie dominuje Wielka
Brytania, której zespoły zdobyły medale w każdej z 4. konkurencji, w tym 2 złote w
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państw: Wielka Brytania – 4 (2 złote, 2 brązowe), po 2 medale Francja (złoty i
brązowy) i Czechy (srebrny i brązowy), po jednym medalu – Słowacja, Polska –
srebro zespołu K-1x3, Słowenia i Niemcy. W nieolimpijskiej konkurencji C-2 Mixed
medale zdobyli: złoty – Polska (Aleksandra Stach – Marcin Pochwała), srebrny –
Francja (Yves Prigent – Margaux Henry), brązowy – Czechy (Veronika Vojtova – Jan
Masek).
Wnioski szkoleniowe
Trenerzy kadry
Utrzymanie konsekwentnie formy i organizacji dotychczasowego szkolenia. Udział
pełnej reprezentacji w cyklu corocznych zawodów Pucharu Świata, jako formy
zdobywania doświadczenia i przygotowania do startu w mistrzostwach i
mistrzostwach świata seniorów. Organizacja zgrupowań szkoleniowych na torach, na
których odbywać się będą główne imprezy sezonu (mistrzostwa Europy, mistrzostwa
świata) lub na torach zbliżonych do nich charakterem i skalą trudności. Wyposażenie,
ewentualne doposażenie wszystkich zawodników w odpowiedni sprzęt startowy.
Należy pamiętać, że łodzie slalomowe i wiosła narażone są na uszkodzenia podczas
treningów i startów, dlatego co jakiś czas należy je wymieniać.
Trenerzy uważają, że przyjęta i realizowana przez ostatnie lata forma szkolenia jest
odpowiednia dla reprezentacji seniorów. Grupy 2-3 osobowe dają trenerom
możliwość bardzo rzetelnego indywidualnego podejście do każdego zawodnika. Jest
to szczególnie istotne w odniesieniu do młodszych zawodników (Przemysław Nowak,
Aleksandra Stach), którzy trafiają do kadry seniorskiej z małym doświadczeniem
startowym, z pewnymi brakami w przygotowaniu technicznym i potrzebują łagodnego
wprowadzania na wyższy poziom rywalizacji międzynarodowej. Wspólne treningi z
innymi reprezentacjami na torach o dużej skali trudności, przy indywidualizacji
treningu, powinny pozwolić na skuteczne podniesienie poziomu technicznych
umiejętności.
Wydział szkolenia
Polski Związek Kajakowy nie będzie rezygnował ze startów i udziału zawodników
reprezentacji w konkurencji nieolimpijskiej C-2 Mixed – jest ona mocno promowana
przez ICF i może w najbliższym czasie zostać włączona do programu igrzysk
olimpijskich, warto, więc utrzymywać kontakt z czołówką światową. Najmocniejsze
kraje (Francja, Czechy, Słowacja), systematycznie zgłaszają swoje osady do
rywalizacji w każdej imprezie rangi mistrzostw Europy, mistrzostw świata i Pucharu
Świata warto, więc brać z nich przykład. W Rio de Janeiro miło było słuchać Mazurka
Dąbrowskiego, po zwycięstwie polskie osady!
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Polski Związek Kajakowy zamierza zwrócić baczniejszą uwagę na kolejną
konkurencję nieolimpijską – promowaną równie mocno, co C-2 Mixed przez ICF,
bardzo widowiskową konkurencję Extreme Slalom (Canoe Cross, Trial).
W konkurencji tej po raz kolejny rozdano medale mistrzostw świata i zdaniem wielu
fachowców, może ona również zostać włączona do programu igrzysk olimpijskich.
Propozycje zmian w organizacji cyklu szkoleniowego 2019-2020
Trenerzy kadry
Należy kontynuować cykl przygotowań do sezonu 2019 według przygotowanego na
4-lecie programu szkoleniowego, co przynosi, może jak na razie zbyt wolno, ale
coraz lepsze pozytywne efekty Zaangażowanie i zacieśnienie współpracy z
fizjologiem i psychologiem sportowym, dla zawodników, którzy potrzebują takiego
wsparcia i nie radzą sobie, na przykład, ze specyficznymi obciążeniami startowymi.
Współpraca z fizjologiem pozwoli na bardziej rzetelne przygotowanie sprawnościowe
i wydolnościowe zawodników z indywidualnym doborem środków i form treningu
ogólnorozwojowego. Niezbędne wydają się konsultacje z dietetykiem, szczególnie
dla młodych zawodników, którzy powinni nabrać dobrych nawyków żywieniowych.
Umożliwienie udziału w zawodach cyklu Pucharu Świata, jak najszerszej grupie
zawodników, bez stawiania określonych ścisłe wymogów wynikowych, co pomoże w
zdobywaniu niezbędnego doświadczenia w rywalizacji międzynarodowej. Należy
przyjąć, jako zasadę, organizowanie konsultacji i zgrupowań szkoleniowych w cyklu
przygotowań do najważniejszych imprez sezonu na torach jak najbardziej zbliżonych
charakterem i skalą trudności do toru, na którym odbywać się będą imprezy
mistrzowskie. Jest to szczególnie istotne w perspektywie sezonu 2019, w którym
odbędą się kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 r.
Trener Grzegorz Polaczyk uważa, że centralne szkolenia kadry narodowej seniorów,
do momentu wyłonienia reprezentacji na najważniejsze imprezy sezonu, powinno
obejmować szersze grupy zawodników (4-5 osób). Proponuje wprowadzenie
cyklicznych zajęć z psychologiem sportowym. Proponuje również, po zakończeniu
pierwszej części sezonu startowego, np. po mistrzostwach Europy, które od kilku lat
rozgrywane są na początku czerwca, przeprowadzać letnie zgrupowania kondycyjne,
w warunkach górskich (np. Zakopane, Szczyrk), bez realizacji treningów
specjalistycznych na wodzie, w celu niezbędnej odbudowy podstawowych cech
motorycznych zawodników, a także, jako niezbędny przerywnik zapobiegający
znużeniu długim sezonem startowym.
Podsumowanie
Wydział szkolenia
Podsumowując start slalomistów w Mistrzostwach Świata Seniorów należy
stwierdzić, że wysokie 9. miejsce w finale najtrudniejszej, najliczniej obsadzonej
i najbardziej prestiżowej konkurencji K-1M Michała Pasiuta, srebrny medal
oraz wicemistrzostwo świata polskiego zespołu K-1x3 w składzie Mateusz Polaczyk,
Dariusz Popiela, Michał Pasiut oraz zwycięstwo, złoty medal i tytuł mistrzów świata

osady C-2 Mixed Aleksandry Stach i Marcina Pochwały, to bardzo dobre wyniki.
Polska reprezentacja, chociaż skromna liczbowo, była widoczna na olimpijskim torze
slalomowym w Rio de Janeiro.
Mistrzostwa Świata rozpoczęły się dla Polaków bardzo optymistycznie.
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polskich osad, aż 8. zakwalifikowało się do kolejnej fazy mistrzostw, do biegów
półfinałowych. Nie zdołał awansować tylko Przemysław Nowak w konkurencji C-1, co
można uznać za sporą niespodziankę, bo zawodnik ten na miesiąc przed
Mistrzostwami Świata, podczas Mistrzostw Europy w Bratysławie, zdobył brązowy
medal w kategorii wiekowej U-23, a jego dobra dyspozycja wydawała się być bardzo
stabilna.
Oprócz wysokiego 9. miejsca Michała Pasiuta w finale K-1, pozostali Polacy zajęli
następujące miejsca: K-1K – 14. miejsce – Klaudia Zwolińska, 18. miejsce – Natalia
Pacierpnik, K-1M – 19. miejsce – Dariusz Popiela, 29. miejsce – Mateusz Polaczyk;
C-1M – 13. miejsce – Grzegorz Hedwig, 30. miejsce – Igor Sztuba, 55. miejsce –
Przemysław Nowak; C-1K – 24. miejsce – Aleksandra Stach.
Pomimo zdobycia dwóch medali w konkurencjach nieolimpijskich i osiągnięcia
jednego finału w konkurencji K-1M – jest to osiągnięcie sportowe zdecydowanie
lepsze, niż uzyskany przed rokiem w Mistrzostwach Świata Seniorów we francuskim
Pau (bez medali, bez finału w konkurencjach olimpijskich) – występ reprezentacji
Polski w Rio de Janeiro pozostawił pewien niedosyt. Mieliśmy podstawy, aby realnie
oczekiwać awansu do finałowej rozgrywki jednej z dwóch zawodniczek w K-1K,
Grzegorza Hedwiga w C-1M oraz przynajmniej jeszcze jednego zawodnika w
konkurencji K-1M. Bardzo blisko awansu była Klaudia Zwolińska i Grzegorz Hedwig.
To, że było możliwe wprowadzenie do finału konkurencji więcej niż jednego
zawodnika pokazali Czesi, którzy w komplecie (3 zawodników) awansowali do 10osobowego finału K-1, a wcześniej przegrali z polskim zespołem walkę o srebrny
medal w konkurencji K-1x3. Podobnie Słowacy, którzy wprowadzili do finału
konkurencji C-1M wszystkich 3 zawodników.
Warto wspomnieć, że imponująco wygląda tabela medalowa sporządzona oddzielnie
dla 5. konkurencji nieolimpijskich, 4 zespołowych i C-2 Mixed, gdzie Polska z 2
medalami – złotym i srebrnym znalazła się na 3 miejscu.
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Tabela medalowa konkurencji nieolimpijskich, Mistrzostwa Świata, Rio de
Janeiro, 2018
(K-1x3M, C-1x3M, K-1x3K, C-1x3K, C-2 Mixed)
Miejsce

Państwo

Złoto

Srebro

Brąz

Razem

1.

Wielka Brytania

2

-

2

4

2.

Francja

1

1

1

3

3.

POLSKA

1

1

-

2

4.

Słowacja

1

-

-

1

5.

Czechy

-

1

2

3

6.

Niemcy

-

1

-

1

7.

Słowenia

-

1

-

1

Uznając osiągnięte w Rio de Janerio choć, lepsze niż w 2017r nie do końca
satysfakcjonujące, poniżej możliwości zawodników i oczekiwań trenerów, sztab
szkoleniowy Polskiego Związku Kajakowego wyraża przekonanie, że druga część
cyklu olimpijskiego (2019-2020) będzie dużo lepsza. Bardzo solidnie przepracowane
dwa poprzednie lata (2017-2018), dobrze zaplanowany i zrealizowany program
okresu przygotowawczego do sezonu 2019, zdobyte doświadczenia startowe,
zaangażowanie zawodników i trenerów, zaowocują w roku kwalifikacji olimpijskich
w każdej z konkurencji oraz miejscami finałowymi i medalowymi podczas
przyszłorocznych mistrzostw świata, które zostaną rozegrane na torze olimpijskim
w hiszpańskim La Seu d Urgell pod koniec września 2019 r.

III.7. Kajak polo – przyszły sport olimpijski
Kajak polo jest grą, w której rywalizują dwa pięcioosobowe zespoły, wykorzystując
piłkę. Gracze wiosłują w kajakach do polo, na wyraźnie oznaczonym obszarze
wodnym, próbując strzelić gola przeciwnikom. Wygrywa zespół, który zdobędzie
największą liczbę goli.
Pole do gry to powierzchnia o wymiarach 35 na 23 m. Na krótszych bokach, nad linią
bramkową, na wysokości 2 m w ich części środkowej, zawieszone są bramki o
wymiarach 1,5 na 1 m. To właśnie do nich zawodnicy usiłują wrzucić piłkę ręką lub
wiosłem. Czas gry to dwie połowy po 10 minut z przerwą 3 minutową. W czasie
przerwy zawodnicy zmieniają stronę gry. Jednocześnie na boisku może przebywać

po pięciu zawodników z każdej drużyny, ale za linią bramkową w gotowości do gry
przebywa po trzech zawodników w każdej drużynie. Zmiany można dokonywać
systemem hokejowym – najpierw zawodnik spływa z boiska, a następnie wpływa
jego zmiennik.
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stroje, chroniące ich głowy, twarz, tułów i boki od przypadkowych uderzeń wiosłem,
kajakiem, a nawet piłką, która jest wyrzucana z dużą siła i może być przyczyną
bolesnych urazów.
Zawodnicy rozpoczynają mecz w kajakach ustawionych na własnej linii bramkowej, a
piłka znajduje się w centrum boiska. Gracze obu drużyn starają się zdobyć piłkę,
którą można chwytać rękoma lub wiosłem. Przeciwnik może popychać gracza po
wodzie i atakować zawodnika posiadającego piłkę. W celu uatrakcyjnienia i
przyspieszenia gry, zawodnicy nie mogą przytrzymywać piłki przez więcej niż 5
sekund. Potem muszą piłkę rzucić. W celu jeszcze większego zdynamizowania gry,
wprowadzono przepis zmuszający zawodników do oddania strzału na bramkę
przeciwnika w ciągu 60 sek. od wejścia w posiadanie piłki, lub kontroli nad nią. W
przeciwnym razie w posiadanie piłki przechodzi drużyna przeciwna.
Pierwsze zapiski o dyscyplinie sięgają początków lat 30. XX wieku. W krajach
europejskich rozpoczęto rzucać piłkę pomiędzy sobą siedząc, lub stojąc na różnych
obiektach pływających, między innymi w kajakach na beczkach po winie itp.
Narodziła się nowa gra. Ponieważ miała początki w różnych krajach, rozwijała się w
różny sposób. Dopiero w 1986 r. powstał Komitet Kajak polo. Międzynarodowe
Przepisy Kajak polo zostały wprowadzone w 1990 r. i są stale aktualizowane i
dostosowywane do potrzeb dyscypliny tak, aby zwiększać jej atrakcyjność. Na
przestrzeni ostatnich trzydziestu lat kajak polo jest jedną z najszybciej rozwijających
się dyscyplin kajakowych reprezentowanych przez Międzynarodową Federację
Kajakową.
W 1994 r. Wielka Brytania miała zaszczyt organizować pierwsze mistrzostwa świata,
w których uczestniczyło 18 reprezentacji mężczyzn i 6 kobiet. Od tego czasu
mistrzostwa odbywają się regularnie, co dwa lata w następującej kolejności:


1996 Adelaida, Australia (15 reprezentacji mężczyzn i 5 kobiet);



1998 Aveiro, Portugalia (20 reprezentacji mężczyzn i 11 kobiet);



2000 Sao Paulo, Brazylia (17 reprezentacji mężczyzn i 10 kobiet);



2002 Essen, Niemcy (27 reprezentacji mężczyzn i 19 kobiet, U-21 16
reprezentacji mężczyzn i 5 kobiet);



2004 Miyoshi, Japonia (18 reprezentacji mężczyzn i 14 kobiet, U-21 6
reprezentacji mężczyzn);



2006 Amsterdam, Holandia (23 reprezentacje mężczyzn i 20 kobiet, U-21 15
reprezentacji mężczyzn);



2008 Edmonton, Kanada (20 reprezentacji mężczyzn i 17 kobiet, U-21 13
reprezentacji mężczyzn);



2010 Mediolan, Włochy (22 reprezentacje mężczyzn i 18 kobiet, U-21 16
reprezentacji mężczyzn i 8 kobiet).
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w kategorii seniorów:
 Australii – 3 medale (3 złote);
 Wielkiej Brytanii – 4 medale (2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy);
 Holandii – 7 medali (2 złote, 2 srebrne, 3 brązowe);
 Francji – 3 medale (2 złote, 1 srebrny);
 Niemiec – 6 medali (3 srebrne, 3 brązowe);
 Włoch – 4 medale (2 srebrne, 2 brązowe);



w kategorii seniorek:
 Wielkiej Brytanii – 7 medali (4 złote, 3 srebrne);
 Niemiec – 8 medali (3 złote, 3 srebrne, 2 brązowe);
 Australii – 4 medale (2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy);
 Francji – 6 medali (1 srebrny, 5 brązowych);
 Nowej Zelandii – 1 medal (srebrny);
 Holandii – 1 medal (brązowy).

Począwszy od 2002 r. w ramach rozwoju dyscypliny do współzawodnictwa została
włączona również kategoria młodzieżowa, U-21 (15-21 lat), mężczyzn i kobiet.
O ile w kategorii mężczyzn, liczba zgłaszanych reprezentacji narodowych spełniała
ustalone kryteria i zawody mogły być przeprowadzone w randze mistrzostw świata w
kolejno następujących edycjach, to w kategorii kobiet mistrzostwa świata odbyły się
tylko w Essen w 2002 r. i Mediolanie w 2010 r.
Medale w kategorii U-21 zdobyli:


mężczyźni
 Niemcy – 2 medale (złote);
 Hiszpania – 2 medale (1 złoty, 1 srebrny);
 Francja – 4 medale (1 złoty, 2 srebrne, 1 brązowy);
 Wielka Brytania – 2 medale (1 złoty, 1 brązowy);
 Holandia – 2 medale (srebrne);
 Włochy – 2 medale (1 srebrny, 1 brązowy);

 Japonia – 1 medal (brązowy).


kobiety
 Niemcy – 2 medale (1 złoty, 1 srebrny);
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 Francja – 1 medal (złoty);
 Polska – 1 medal (srebrny);
 Japonia – 1 medal (brązowy);
 Wielka Brytania – 1medal (brązowy).
W tegorocznych Mistrzostwach
reprezentacji narodowych, w tym:

Świata

w Poznaniu

 24 w kategorii seniorów mężczyzn;
 18 w kategorii seniorek kobiet;
 15 w kategorii U-21 mężczyzn;
 8 w kategorii U-21 kobiet.
Zestawienie medalistów – seniorzy i U-21

wystartuje

łącznie

68
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III.8. Parakajakarstwo
Historia
W 2009 r. Międzynarodowa Federacja Kajakarstwa rozpoczęła współpracę z
Międzynarodową Federacją V’a (IVF), aby zainaugurować Program Rozwoju
Parakajakarstwa, a tym samym rozpowszechnić kajakarstwo na skalę światową
wśród osób niepełnosprawnych. Parakajakarstwo (ang. Paracanoe, zwane wcześniej
Paddle Ability) umożliwia osobom z dysfunkcjami narządu ruchu, uprawiać sport
wymiarze rekreacyjnym i wyczynowym. Nazwę „parakajakarstwo” przyjęła oficjalnie
ICF, aby oddawać ducha idei ruchu paraolimpijskiego.
Program rozwoju parakajakarstwa objął m.in. ustanowienie systemu klasyfikacji
niepełnosprawności (zawodnicy w zależności od rodzaju dysfunkcji i sprawności są
klasyfikowani do jednej z trzech klas LTA, TA i A), przeszkolenie klasyfikatorów z
siedmiu krajów i dwóch kontynentów, zdefiniowanie konkurencji: 200 m kobiet i

mężczyzn K-1 (kajak) i V-1( kanu ze stabilizatorem ) w 3 klasach
niepełnosprawności, ustanowienie standardów dla łodzi (K-1, K-2 i V-1, V-2 ).
W 2009 r. w Halifax w Kanadzie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata w
parakajakarstwie z udziałem 7 reprezentacji narodowych. Także w tym roku w
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przybierać formy zorganizowane.
W 2010 r. ICF odniosła sukces, który miał decydujące znaczenie dla rozwoju
dyscypliny na całym świecie. W czasie drugich Mistrzostwa Świata w Poznaniu
wystartowało ponad 60 zawodników z 27 krajów z pięciu kontynentów. Tym samym
dyscyplina spełniła kryteria niezbędne do uznania jej za dyscyplinę paraolimpijską.
W grudniu 2010 r. Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC) nadał
parakajakarstwu status takiej dyscypliny – weszła ona do programu Igrzysk w Rio de
Janerio w 2016 r. Rok później Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie odbyły się na
Węgrzech w Szeged, w kolejnym roku w Poznaniu, gdzie wystartowało już ponad
90 zawodników z 30 reprezentacji narodowych (2. miejsce Polski w punktacji
olimpijskiej).
Przełomowym momentem w historii polskiego parakajarkarstwa był koniec 2011 r.,
kiedy Polski Związek Kajakowy oficjalnie włączył tę dyscyplinę w swoje struktury.
Szczególną cechą parakajakarstwa jest to, że zawody rangi mistrzostw świata lub
kontynentu organizowane są wspólnie w zawodami „pełnosprawnych”. Dyscyplina
paraolimpijska „przenika się” z olimpijską i obie nabierają charakteru integracyjnego,
stając się obok wioślarstwa ewenementem w świecie sportu. Włączenie
parakajakarstwa do Igrzysk Olimpijskich w 2016 r. w Rio de Janeiro determinuje
aktualnie plany i strategie jego rozwoju w wielu krajach świata.
Aby zrozumieć istotę parakajakarstwa niezbędne jest zapoznanie się z ogólnymi
założeniami sportu osób niepełnosprawnych:







Sport osób niepełnosprawnych jest oparty na wzorach sportu uprawianego
przez osoby pełnosprawne.
Zmiany w sposobie rozgrywania danej dyscypliny, przepisach i sędziowaniu
wprowadza się tylko dla zaadaptowania dyscypliny do dysfunkcji zawodników
oraz dla zwiększenia ich bezpieczeństwa.
Rozróżnia się trzy grupy sportu osób z niesprawnościami: 1 – narządu ruchu i
wzroku, 2 – narządu słuchu, 3 – z niepełnosprawnością intelektualną
(parakajakarstwo w wymiarze wyczynowym obejmuje tylko osoby z
dysfunkcjami narządu ruchu).
Obowiązuje podział na grupy i klasy startowe, aby w sporcie mogli
współzawodniczyć niepełnosprawni o jednakowych lub zbliżonych
możliwościach funkcjonalnych.

System klasyfikacji
W kajakarstwie wyczynowym osób niepełnosprawnych obowiązuje klasyfikacja
medyczna, tzn. podział zawodników na 3 grupy (LTA, TA i A) w zależności od stopnia

i rodzaju dysfunkcji oraz od poziomu sprawności fizycznej. Najogólniej ujmując
można stwierdzić, że Grupa A obejmuje osoby z ciężkimi dysfunkcjami narządu
ruchu, gdzie zachowana została sprawność kończyn górnych, Grupa TA z lżejszymi
dysfunkcjami narządu ruchu, gdzie zachowana została sprawność kończyn górnych i
tułowia, Grupa LTA gdzie zachowana została sprawność kończyn górnych, tułowia i
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Celem klasyfikacji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym sprawiedliwe
uczestniczenie w rywalizacji sportowej. Proces klasyfikacji składa się z 2 etapów:
medycznego oraz technicznego: na ergometrze i obserwacji na wodzie. Aby uzyskać
klasę trzeba spełniać odpowiednie warunki, np. uzyskać odpowiednią liczbę punktów
w czasie medycznego testu siły mięśniowej, ruchomości stawów i sprawności
funkcjonalnej. Dosyć często zdarza się, że osoba pomimo widocznej
niepełnosprawności jest „za zdrowa” do uprawiania kajakarstwa wyczynowego i nie
może otrzymać żadnej klasy.
Klasy nie są przyznawane dożywotnio. Od 2012 r. obwiązuje trzystopniowy system
przyznawania statusu klas – po pierwszej klasyfikacji zawodnik otrzymuje klasę i jej
status – New („Nowa”). W kolejnych zawodach zawodnik może zostać poddany
powtórnej klasyfikacji, a status może się zmienić na Review (tzw. Rewizja Klasy),
podczas tego procesu Klasa zostaje potwierdzona lub zmieniona. Ostatni status
Klasy, jaki przysługiwać może zawodnikowi, to status Confirmed („Potwierdzona”).
Choć nawet posiadanie takiej klasy nie oznacza, że zawodnik ma ją przyznaną na
zawsze. Wskutek poprawy sprawności może być odbierana lub zmieniana (tzw.
reklasyfikacja, np. z klasy TA na LTA). System zmiany klasy działa także w drugą
stronę, kiedy sprawność zawodnika pogarsza się (np. w wyniku postępującej
choroby) może być reklasyfikowany do klasy wyższej, np. z LTA do TA.
Z powodów etycznych jest bardzo istotne poinformowanie zawodnika o takiej
procedurze na samym początku przystępowania do sportu wyczynowego. Taka jest
procedura i wytyczne ICF.
Regulamin ICF wyróżnia trzy klasy w parakajakarstwie (LTA, TA, A):
a) LTA: Klasa LTA obejmuje niepełnosprawnych zawodników, którzy posiadają
funkcjonalną sprawność w nogach, tułowiu i ramionach i wykorzystują ją
podczas wiosłowania, są w stanie użyć siły mięśniowej, aby ułatwić
napędzanie łodzi poprzez nacisk na podłogę lub siedzisko kajaka. Najczęstsze
rodzaje niepełnosprawności w tej klasie to:
 Amputacja;
 upośledzenia neurologiczne równoznaczne z niepełnym uszkodzeniem
rdzenia kręgowego w odcinku S1;
 dziecięce porażenie mózgowe klasa 8 (według CPISRA – Cerebral Palsy
International Sports and Recreation Association).
Minimalne wymagania dotyczące niepełnosprawności w grupie LTA:
 pełna utrata trzech palców jednej ręki;
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 amputacja, co najmniej, stopy na poziomie stępu lub śródstopia;
 uzyskanie odpowiedniej liczby punktów podczas międzynarodowego testu
klasyfikacji medycznej ICF.
b) TA: Klasa TA obejmuje zawodników ze sprawnym tułowiem i rękoma, nie są
oni jednak zdolni do wywierania stałej i kontrolowanej siły mięśniowej na
podłogę lub siedzisko, tak aby ułatwiało im to napędzanie łodzi (z powodu
osłabionych funkcji/sprawności kończyn dolnych).
Kajakarze w tej kategorii odznaczają się przynajmniej jedną z poniższych
niepełnosprawności (lub porównywalną):




obustronna amputacja w okolicy kolana;
upośledzony/uszkodzony mięsień czworogłowy;
neurologiczne upośledzenie równoznaczne z pełnym uszkodzeniem
rdzenia kręgowego w odcinku L3 lub z niepełnym uszkodzeniem rdzenia
kręgowego w odcinku L1;
 dziecięce porażenie mózgowe klasa 5 ( według CPISRA).
c) A: Klasa A obejmuje zawodników, u których nie ma sprawności funkcjonalnej
tułowia lub tych, u których zachowana została jedynie sprawność barków.
Kajakarz w grupie A podczas wiosłowania, korzysta z siły rąk i/lub ramion.
Zdarza się, że zachowana zostaje u nich zdolność do utrzymania balansu
tułowia.
Kajakarze w tej kategorii odznaczają się przynajmniej jedną z poniższych
niepełnosprawności (lub porównywalną):



dziecięce porażenie mózgowe klasa 4 (według CPISRA);
neurologiczne upośledzenie odpowiadające pełnemu uszkodzeniu rdzenia
kręgowego na poziomie T12 lub niepełnemu uszkodzeniu na poziomie T10.

Standardy łodzi
Poniższe standardy (dla K-1 i V-1) zostały ustanowione przez ICF we współpracy z
IVF. K-1: maksymalna długość – 520 cm; minimalna szerokość – 50 cm, mierzone
10 cm od dna do kadłuba.
Minimalna waga – 12 kg V-1, maksymalna długość – 730 cm. Minimalny ciężar – 10
kg (bez stabilizatora). Maksymalna długość stabilizatora – 250 cm.
Dotychczas zawody międzynarodowe ICF rozgrywane były wyłącznie w dyscyplinach
K-1 i V 1. Można oczekiwać, że K-2 i V-2 wejdą w najbliższym czasie do programu
zawodów wyższej rangi. Nie jest również wykluczone pojawienie się w regulaminie
nowych dystansów.
Mistrzostwa świata
W ramach mistrzostw świata rozgrywany jest sprint 200 m: mężczyźni i kobiety K-1:
LTA, TA & A, K-1: LTA, TA & A, V-1: LTA, TA & A, V-1: LTA, TA & A – łącznie 12
wyścigów.

Każdy rodzaj wyścigu jest otwarty dla wszystkich trzech klas (LTA, TA, A). Aby
uzyskać tytuł mistrzowski wymagany jest start w każdym wyścigu minimum sześciu
zawodników reprezentacji narodowych w każdej klasie. Każdy kraj ma prawo
wystawienia jednego zawodnika w każdej konkurencji i klasie.
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Zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Polski w Parakajarstwie na rok 2012 w klasach A
oraz we wszystkich klasach – LTA, TA i A w przypadku zawodników, którzy nie
startowali w zawodach paracanoe – obowiązkowa jest kamizelka asekuracyjna
(także w czasie treningu). Wszyscy zawodnicy, którzy nie startują w kamizelkach
muszą podpisać oświadczenie o rezygnacji z używania kamizelki i przyjęcia
odpowiedzialności z tego tytułu.
Każda łódź biorąca udział w regatach powinna posiadać urządzenia chroniące ją
przed zatonięciem – musi być niezatapialna.
Zgodnie natomiast z Regulaminem ICF w klasach A – obowiązkowa jest kamizelka
asekuracyjna. Wszyscy zawodnicy, którzy nie startują w kamizelkach muszą
podpisać oświadczenie o rezygnacji z używania kamizelki i przyjęcia
odpowiedzialności z tego tytułu (Waiver for PFD use).
Regulamin nie zawiera zapisu o niezatapialności łodzi.
Regulamin dyscypliny
Obowiązują przepisy ICF Paracanoe RULES i ICF Paracanoe Classification
Guidelines z 2011 r. ze zmianami na 2012 r.
(http://www.canoeicf.com/icf/Aboutoursport/Paracanoe.html)

Parakajakarstwo w Polsce
Kadra narodowa parakajakarzy liczy 20 osób – 12 zawodników i 8 trenerów.
Kategoria Trener

9
10

Zawodnik
Tomasz
Moździerski
Mateusz Surwiło
Kamila Kubas
Jakub Tokarz
Arkadiusz Garbacz
Robert Studziżba
Katarzyna Sobczak
Mikołaj Rydecki
Zbigniew
Olizarowicz
Piotr Sytek

11

Agnieszka Kopeć

KL2/VL2

1
2
3
4
5
6
7
8

Klub

VL3
KL3
KL2
KL1/VL2
VL3
KL2
KL3
KL3

Michał Bil
Maciej Wyszkowski
Jan Durczak

OTK Opole
Start Zielona Góra
Start Zielona Góra

Renata Klekotko

Start Wrocław

Piotr Pisula

UKS "4" Katowice

Dawid Nowacki

Start Wrocław

VL3
KL3

Paweł Łukaszewicz

Start Poznań

Marek
Szymankiewicz

Zryw Wolsztyn

12

Mirosław Rosiński

VL3

Tomasz Głażewski

Start Zielona Góra

Stypendyści 2018 r.:
1. Jakub Tokarz
2. Tomasz Moździerski
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3. Katarzyna Sobczak
4. Kamila Kubas
5. Mateusz Surwiło
Sukcesy
2018 r.
Mistrzostwa Europy
2. miejsce T .Moździerski VL3
3. miejsce K. Kubas KL1
3. miejsce K. Sobczak KL3
Mistrzostwa Świata
5. miejsce J. Tokarz KL1
6. miejsce K. Sobczak KL3
8. miejsce M. Surwiło KL3
2017 r.
Mistrzostwa Europy
4. miejsce K. Kubas KL1
8. miejsce M. Suriwło KL3
Mistrzostwa Świata
5. miejsce J. Tokarz KL1
4. miejsce J. Tokarz VL1
6. miejsce K. Kubas KL1
2016 r.
Igrzyska Paraolimpijskie
1. miejsce J. Tokarz KL1
3. miejsce K. Kubas KL1
Zawodnicy startują na dystansie 200 m. w trzech kategoriach 1,2,3. Kategoria
uzależniona jest od niepełnosprawności zawodnika. Przydzielenie kategorii należy do
międzynarodowych klasyfikatorów.
Zgrupowania krajowe odbywają się przeważnie indywidualnie. Zgrupowania
centralne planowane są w COS OPO Wałcz przed dużymi imprezami sportowymi
(mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata). Zgrupowanie centralne przez cały sezon
są niemożliwe ze względu na zobowiązania zawodników (praca, szkoła, rodzina).
Zawodnicy trenują w klubach macierzystych z zawodnikami pełnosprawnymi.

Kadra wyposażona jest w sprzęt sportowy najwyższej, jakości (kajaki, kanadyjki,
wiosła). Obecnie zapotrzebowanie jest na stroje startowe i stroje sportowe, na które
Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wyraziło zgody w tym sezonie.
Najbardziej perspektywicznymi zawodnikami w kadrze są Katarzyna Sobczak i
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Katarzyna jest młodą zawodniczką (24 l.) i trenuje kajakarstwo od zaledwie dwóch
lat. Wcześniej odnosiła sukcesy w pływaniu. W tym roku zdobyła brązowy medal
Mistrzostw Europy i zajęła 6 miejsce w Mistrzostwach Świata.
Tomasz Moździerski (22 l.), wychowanek Krzysztofa Bila z Opola zajął 2. miejsce
podczas Mistrzostw Europy. W Mistrzostwach Świata niestety warunki atmosferyczne
nie pozwoliły zakwalifikować się zawodnikowi do Finału A co jest zdecydowanie
poniżej oczekiwań.
Kamila Kubas, brązowa medalistka z Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro była
mocnym punktem kadry z wysokimi lokatami w każdych zawodach. Niestety, w tym
roku przed mistrzostwami świata została sklasyfikowana do wyższej grupy, gdzie
poziom sportowy jest bardzo wysoki, a czasy uzyskiwane przez najlepsze
zawodniczki są poza zasięgiem Kamili.
Jakub Tokarz, złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro startuje
zarówno w kajaku, jak i w kanadyjce. Obecnie jego poziom to 5-6 miejsce na
zawodach międzynarodowych.
Plan na 2018 r.
Akcje krajowe: Zgrupowania klubowe, zgrupowania dochodzeniowe, zgrupowania
klimatyczne: Sabaudia, Portugalia.
Puchar Polski, Mistrzostwa Polski: Poznań, Wałcz.
Puchar Świata: Poznań, Duisburg.
Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata: Poznań, Szeged.

III.9. Imprezy mistrzowskie/główne – sezon 2017 (tabele)
Kajakarstwo klasyczne

Nazwa imprezy
MŚ Seniorów SPRINT
Racice / CZE
23-27.08.2017
ME Seniorów SPRINT
Plovdiv / BUL
14-16.07.2017
MŚ Juniorów & U23

Medale
łącznie / w
tym
konkurencje
olimpijskie
4
9
2 (konk.
olimp.)
5

Złote

1
1

Srebrne

Brązowe

2

2

4
1 (k.
olimp.)
1

4
1 (k.
olimp.)
3

Uwagi

2m – K-4 500m K
3m – K-2 500m K
1m – K-2 500m

SPRINT
Pitesti / ROU
27-30.07.2017

3 (konk.
olimp.)

1 (k.
olimp.)

1 (k.
olimp.)

1 (k.
olimp.)

U-23K
2m – K-4 500m
Jun.M
3m – K-2 500m
Jun.K
1m – K-4 500m
U-23K
1m – K-2 500m
U-23K
1m – C-1 200m
U-23K
1m – K-1 200m
U-23K
3
3m – K-1 500m
1 (k.
U-23K
olimp.)
1m – K-4 500m
Jun.M
2m – K-2 500m
Jun.K
2m – K-4 500m
Jun.K
2m – K-1 200m
Jun.K
12
3
6/1
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ME Juniorów & U23 SPRINT
Belgrad / SRB
22-25.06.2017

Łącznie
Łącznie konk. olimpijskie
Łącznie Seniorzy (ME, MŚ)

14
9 (konk.
olimp.)

5
5 (k.
olimp.)

6
3 (k.
olimp.)

32
14
13 / 2

7
6
1

13
5
6/1

Slalom kajakowy

Nazwa imprezy

MŚ Seniorów SLALOM
Pau / FRA
23.09-1.10.2017
ME Seniorów SLALOM
Tacen / SLO
31.05-4.06.2017

Medale
łącznie / w
tym
konkurencje
olimpijskie

Złote

-

-

5
3 (konk.
olimp.)

Srebrne

-

1
1 (k.
olimp.)

Brązowe

-

3
2 (k.
olimp.)

Uwagi

Brak finałów w
konk.
olimpijskich; tylko
finały
C-2 i C-2 Mixed
(6m, 9m)
1m – K-1 M
1
2m – K-1 M
2m – C-2 M

MŚ Juniorów i U23
SLALOM Bratysława / SVK
18-23.07.2017

2
2 (konk.
olimp.)

ME Juniorów & U-23
SLALOM
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16-20.08.2017
Łącznie
Łącznie konk. olimpijskie
Łącznie Seniorzy (MŚ, ME)

1
1 (k.
olimp.)

-

1
1m – C-1 Jun. M
1 (k.
3m – K-1 U-23 K
olimp.)
Medale zespoły:
2 K-1x3 U-23 K
C-1x3 Jun. M

2

-

-

9
5
5/3

2
2
1/1

3
2
3/2

4
1
1/-

Łącznie medale 2018 – sprint i slalom
Medale 2018 (ME, MŚ)
Łącznie: SPRINT i SLALOM
Łącznie konk. olimpijskie
Łącznie Seniorzy (MŚ, ME,
AMŚ)

Razem

Złote

Srebrne

Brązowe

41
19

9
8

16
7

16
4

18 / 5

2/1

9/3

7/1

Maraton, Kajak polo, Freestyle – sporty nieolimpijskie 2017 r.
Nazwa imprezy
MŚ w Maratonie
Kajakowym
Pietermaritzburg / RPA
6-10.09.2017
ME w Maratonie
Kajakowym
Ponte de Lima / POR
30.06-2.07.2018
ME Seniorów i U-21 w
Kajak Saint Omer / FRA
24-27.-8.201731.075.08.2018
MŚ we Freestylu
Kajakowym
San Juan / ARG
27.11-2.12.2017

Medale
łącznie

Złote

Brązowe

Srebrne

2

-

-

4

1

2

1

-

1 (U21
W)

-

-

-

Uwagi

MŚ
Seniorów,
2
U-23,
Juniorów
ME
Seniorów,
1
U-23,
Juniorów
K – 11m.
- M – 11m.
U-21M-8m.

-

Łącznie:

7

1

3

3

Łącznie w 2017 r. polskie kajakarstwo – 48 medali, w tym 19 w konkurencjach
olimpijskich.
III.10. Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Kajakowego –
stan na 20 grudnia 2018 r.
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W kajakarstwie funkcjonuje aktualnie 5 Szkół Mistrzostwa Sportowego: w Wałczu,
Poznaniu, Olsztynie i Gorzowie Wielkopolskim – kajakarstwo klasyczne, w Krakowie
– slalom kajakowy.
Łączna liczba uczniów /
zawodników

SMS

Liczba uczniów / zawodników
kobiety

SMS Wałcz
SMS Poznań
SMS Olsztyn
SMS Gorzów Wlkp.
SMS Kraków

34
36
25
29
22
146

Łącznie:

15
16
8
10
7
56

mężczyźni
19
20
17
19
15
90

III.11. Dane statystyczne Polskiego Związku Kajakowego
Kajakarstwo uprawiane jest w Polsce w 72
zarejestrowanych w Polskim Związku Kajakowym.

licencjonowanych

klubach

Dodatkowo działa 41 Uczniowskich Klubów Sportowych, choć obecnie ich aktywność
jest bardzo różna.
Kluby Turystyki Kajakowej – 28.
Łącznie istnieje 16 okręgów kajakowych:
Dane na 26.06.2018 r.:

Okręgowy Związek
Kajakowy

Liczba klubów
sportowych w okręgu
(zrzeszonych
w OZKaj)

Liczba klubów
turystycznych
w okręgu
(zrzeszonych
w OZKaj)

dolnośląskie

Okręgowy Związek
Kajakowy – Wrocław

6

1

2.

kujawsko-pomorskie

Kujawsko-Pomorski
Związek Kajakowy
– Bydgoszcz

7

3

3.

lubelskie

4.

podkarpackie

Lubelsko-Podkarpacki
Związek Kajakowy

4

1

Lp.

1.

Nazwa województwa

– Lublin
5.

lubuskie
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6.

Łódzkie

Lubuski Okręgowy
Związek Kajakowy
– Gorzów Wielkopolski
Łódzki Okręgowy
Związek Kajakowy
– Tomaszów
Mazowiecki
+ UKS „Maratończyk"
Ruda
(woj. świętokrzyskie)

6

0

4

2

1

0

Małopolski Związek
Kajakowy – Kraków

7.

małopolskie

8.

mazowieckie

9.

opolskie

10. podlaskie

16
Nowosądecki Okręgowy
(w tym 7
Związek Kajakowy
klubów slalomowych)
– Nowy Sącz
(tylko kluby slalomowe)
Mazowiecki Okręgowy
Związek Kajakowy
7
– Warszawa
Opolski Związek
4
Kajakowy – Opole
Podlaski Okręgowy
Związek Kajakowy
3
– Białystok

5

3
1
0

Pomorski Związek
Kajakowy – Gdańsk

9

5

Brak OZKaj

0
UKS „Maratończyk"
Ruda przyłączony do
Łódzkiego
Okręgowego Związku
Kajakowego

0

13. Śląskie

Śląski Związek
Kajakowy – Katowice

8

2

14. warmińsko-mazurskie

Warmińsko-Mazurski
Związek Kajakowy
– Olsztyn

8

1

15. wielkopolskie

Wielkopolski Związek
Kajakowy – Poznań

17

3

9

1

109

28

11. pomorskie

12. świętokrzyskie

16. zachodniopomorskie
Łącznie województw - 16

Zachodniopomorski
Związek Kajakowy
– Szczecin
Łącznie okręgów - 15

w tym 37 UKS-ów
Łącznie klubów
Łącznie członków
PZKaj (kluby + okręgi)

137

152
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związkowe. W tę liczbę nie są wliczani uczniowie uczęszczający na zajęcia
sporadycznie oraz członkowie UKS-ów.
Dodatkowo licencje związkowe posiada 250 osób w grupie Masters (weterani).
Licencje sędziowskie posiada 254 sędziów kajakowych.
Związkowe licencje związkowe posiada 210 trenerów i 76 instruktorów.
Polski Związek Kajakowy prowadzi cztery Szkoły Mistrzostwa Sportowego:
w Olsztynie, Poznaniu, Krakowie, Wałczu, w których uczy się i trenuje 165
zawodniczek i zawodników (w tym 36 kobiet).

III.12. Infrastruktura kajakarstwa w Polsce
Kajakowe Centra Sportowe
W naszym kraju istnieje tylko jedna baza sportowa na europejskim poziomie
sportowym w pełni zabezpieczająca potrzeby dla treningu kajakowego, którą jest
Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Jest on
jednym z 7 ośrodków w kraju wyspecjalizowanych w szkoleniu sportowym kadry
olimpijskiej i narodowej, zarówno seniorów, jak i juniorów.
Ośrodek realizuje zadanie publiczne polegające na tworzeniu warunków dla
szkolenia sportowego prowadzonego przez Polskie Związki Sportowe i inne podmioty
działające w zakresie kultury fizycznej, poprzez bieżące utrzymanie i zarządzanie
obiektami sportowymi Centralnego Ośrodka Sportu, dofinansowanymi ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu prowadzi
swoją działalność już od 1949 r. Początkowo baza została stworzona pod kątem
treningu wioślarskiego i kajakowego. Od tego czasu nieustannie poszerza swoje
możliwości i zaplecze sprzętowe, by móc zapewnić sportowcom odpowiednie
warunki do treningu, rehabilitacji i odnowy biologicznej (sala gimnastyczna, basen
pływacki, siłownia, sala z ergometrami kajakowymi i wioślarskimi, gabinety do
odnowy biologicznej).
Przystanie kajakowe
Kajakarstwo jest jedną z najstarszych dyscyplin sportu. Uprawiane jest między
innymi w najstarszym klubie sportowym w Polsce – w Warszawskim Towarzystwie
Wioślarskim, obchodzącym w tym roku 140-lecie swojego istnienia. Do niedawna
niszczące działanie czasu było widoczne na większości przystani kajakowych.
Jednak w ostatnich latach dzięki napływowi funduszy unijnych, a przede wszystkim

finansowaniu inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i dzięki wsparciu
budżetów samorządowych wiele zmieniło się na lepsze. Buduje się przystanie lub
poddaje renowacji już istniejące. Do najnowocześniejszych przystani należą: Klub
Sportowy „Zryw” Wolsztyn, Klub Sportowy „Olsztyn”, Międzyszkolny Klub Sportowy
„Czechowice”, Kajakowy Klub Sportowy „Sieradz”, Centralny Wojskowy Klub
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„Choszczno”, Międzyszkolny Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Tychach. W ostatnim
czasie oddano do użytku całkowicie nowe przystanie WTW Warszawa, WTW
Włocławek, MOS Ełk czy Wisła Grudziądz.
Istnieją jednak jeszcze miejsca, gdzie kluby kajakowe nie posiadają obecnie żadnej
swojej bazy, a jedynie funkcjonują na warunkach prowizorycznych. Wymienić tu
należy takie kluby jak: AZS-AWF Poznań, który trenuje korzystając z gościnności
poznańskiego toru regatowego „Malta”, Klub Sportowy „Warta” Poznań, Klub
Sportowy „Stomil” Poznań, Klub Sportowy „Posnania” Poznań, Klub Sportowy
„Energetyk” Poznań. Jest też kilka klubów, których bazy wymagają natychmiastowej
interwencji jak na przykład „Unia” w Tczewie.
Tory kajakowe
W Polsce istnieje obecnie jeden tor regatowy najwyższej światowej klasy, jakim jest
poznańska Malta. Maltański tor regatowy wraz zapleczem technicznym jest jednym z
najbardziej znanych tego typu obiektów na świecie. Od Mistrzostw Świata w
kajakarstwie, które odbyły się tu w 1990 r. Malta znana jest, jako ośrodek sportów
wodnych dysponujący pełnym zapleczem w postaci m.in.: wyspy startowej, trybun,
wież sędziowskich startu i mety oraz wieżyczek pośrednich, hangarów dla łodzi,
wyspy dekoracyjnej, licznych budynków administracji toru oraz pełnym zapleczem
sanitarnym.
Rokrocznie tor regatowy doceniany jest przez międzynarodową federację wioślarską
i kajakową, przyznające Poznaniowi organizację największych i najbardziej
prestiżowych imprez na świecie, takich jak mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy,
Puchary Świata w wioślarstwie i kajakarstwie. Poza organizacją na Malcie
konkurencji olimpijskich, na torze rozgrywane są największe imprezy rangi światowej
w konkurencjach nieolimpijskich. Do najważniejszych zaliczyć można: mistrzostwa
świata w Kajak Polo oraz mistrzostwa świata Smoczych Łodzi.
Drugim torem, na którym mogą być nawet rozgrywane europejskie imprezy nieco
niższej rangi jest tor na jeziorze Gopło w Kruszwicy, który przystosowany jest do
rozgrywania zawodów kajakowych. Przez kajakarzy jest jednak nie do końca
wykorzystany – bardziej dostosowano go, bowiem dla wioślarzy. Niestety trzeci tor
w Brdyujściu w Bydgoszczy, który do niedawna był torem równorzędnym z torem w
Kruszwicy, obecnie nie spełnia podstawowego standardu, tzw. równych warunków
rywalizacji na poszczególnych pasmach wody. Istnieją jeszcze dwa tory treningowe
posiadające pełne obojowanie na całym dystansie 500 i 1000 m w Iławie i w Wałczu,
jednak mają one tylko po cztery wyznaczone pasma wody i wykorzystywane są tylko
do celów treningowych. Całkowitej degradacji uległ dynamicznie rozwijający się w

latach osiemdziesiątych tor na Dziewokliczu w Szczecinie. Podobnie wygląda
sytuacja na zalewie Szałe pod Kaliszem, na którym obecnie odbywają się jedynie
regaty okręgowe.
Sprzęt sportowy
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wioseł. Pojedyncze łodzie, przede wszystkim jedynki do kajakarstwa górskiego oraz
wiosła produkowane są sporadycznie przez osoby prywatne związane z
poszczególnymi klubami wioślarskimi.
Jednak największym producentem sprzętu kajakowego, przede wszystkim do
kajakowego sprintu, jest firma Plastex. Firma Plastex była zawsze głęboko
zaangażowana w badania mające na celu poprawę szybkości łodzi, komfortu
wiosłowania oraz wyników zawodników. W 1995 r. rozpoczęła badania nad nowymi,
bardziej efektywnymi kształtami kajaków i kanadyjek. Celem była optymalizacja
kształtu dna przy użyciu metod CFD, aby zminimalizować czas potrzebny na
przepłynięcie danego dystansu. Dzięki badaniom następujące hydrodynamiczne
cechy łodzi zostały zoptymalizowane:
•
•
•

odporność na opór fali;
stabilność kierunku;
komfortowy obszar wiosłowania.

Widząc znakomite efekty wykonanych badań, firma w 1998 r. rozpoczęła współpracę
z Instytutem Hydromechaniki – wykorzystując praktyczne testy na kanale oraz
przygotowywanie modeli łodzi przy użyciu maszyn CNC. Efekty badań doprowadziły
w 1999 r. do rewolucji kształtów łodzi zrobionych przez firmę Plastex. Ten fakt
spowodował, że Międzynarodowa Federacja Kajakowa (ICF) zmuszona została do
zmiany zasad dotyczących wymiarów łodzi, co nastąpiło podczas kongresu
odbywającego się w 2000 r. W latach 2007-2009 intensywne badania, pomiary, testy
pozwoliły stworzyć nową generację łodzi, zwaną linią Fighter, która doprowadziła do
kolejnych zmian rewolucyjnych poprzez wyeliminowane negatywnego zjawiska
występującego podczas wyścigów przy różnych prędkościach oraz na różnych
dystansach. Nowa linia kajaków i kanadyjek charakteryzująca się nową,
trapezoidalną geometrią dna oraz podwójnie „złamanymi” dziobami poprawiła
odporność na opór fali, stabilność, równowagę oraz łatwe trymowanie przy każdej
prędkości.
Wszystkie powyższe działania wydatnie przyczyniły się do zdobycia, przy
wykorzystaniu sprzętu firmy Plastex, 51 medali olimpijskich, podczas każdych
kolejnych igrzysk olimpijskich, nieprzerwanie od 1996 r.
Dzięki tak sprawnemu funkcjonowaniu firma Plastex była jedynym dostawcą łodzi na
tak ważne imprezy, jak Igrzyska Olimpijskie w Sydney w 2000 r. (76 łodzi), Igrzyska
Azjatyckie w Korei w 1998 r. (89 łodzi), w Iranie w 2001 r. (245 łodzi) oraz w Katarze
w 2006 r. (74 łodzie), na Mistrzostwa Ogólnochińskie w 2005 r. (100 łodzi),
Mistrzostwa Azji w Iranie w 2011 r. (45 łodzi), Mistrzostwa Azji w Uzbekistanie (97

łodzi), Igrzyska Młodzieży w Kanadzie w 1992 r., Światowe Igrzyska w Brazylii w
1997 r., Igrzyska Panamerykańskie w 1999 r. Dostarczono również łodzie na
Igrzyska Olimpijskie w Atenach w 2004 r, w Pekinie w 2008 r. – 71 łodzi oraz w
Londynie w 2012 r. – 41 łodzi. Corocznie użyczane są również łodzie oraz
dokonywany serwis na największych światowych zawodach jak Puchary Świata,
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krajowe. Od ponadto 10 lat Plastex wspiera Program Rozwoju Kajakarstwa
organizowany przez Międzynarodową Federację Kajakową (ICF), dostarczając sprzęt
na organizowane obozy.
Z inicjatywy firmy Plastex powstała Plastex Group, współpracującą z grupą polskich
producentów sprzętu związanego z kajakarstwem, w skład, której wchodzą
następujące firmy: Plastex Boats (kajaki i kanadyjki wyczynowe, para kajaki, surfski,
kajaki morskie, smocze łodzie), Polaczyk (kajaki slalomowe oraz kajak polo), Disport
(odzież sportowa), G-Power (wiosła).
Wciąż jednak podstawowym problemem dotyczącym sprzętu wyczynowego są jego
bardzo wysokie ceny. Ponieważ służy on zwykle kilku reprezentacjom, od seniora do
juniora, przez kilka lub kilkanaście lat, powinien być kupowany w ramach inwestycji, a
nie poprzez obciążanie corocznego budżetu szkoleniowego Polskiego Związku
Kajakowego. Kluby w sprzęt sportowy zaopatrują się głównie na rynku wtórnym w
ramach istniejących ofert internetowych. Starsze grupy szkoleniowe w klubach mają
w większości zabezpieczony sprzęt podstawowy, tzn. jedynki i dwójki. Problemem
dla klubu pozostają większe łodzie kajakowe – czwórki kajakowe i kanadyjkowe.
Mimo że ceny łodzi kajakowych są bardziej dziś dostępne niż w latach poprzednich,
niezmiennie jest to główny element każdego budżetu klubu czy Polskiego Związku
Kajakowego. W trudniejszej sytuacji są grupy najmłodsze. Szczególnie brak jest w
klubach bezpiecznego sprzętu do nauki wiosłowania. Młodzicy i juniorzy młodsi
często wiosłują na zużytych łodziach, które są w większości „poskręcane” i
„powypaczane”, co powoduje, że już na wstępie nauki wiosłowania młodzi adepci
kajakarstwa, aby się do nich dostosować siedzą w nieprawidłowych pozycjach,
nabierając wadliwych sylwetek i wykonując wiele podstawowych błędów
technicznych.
Modyfikacja sprzętu sportowego
W ostatnim czasie łodzie kajakowe przeszły ogromną ewolucję. Może nie tyle sam
ich kształt, co materiały, z których się je obecnie wykonuje. Całkowicie zrezygnowano
z łodzi z drzewa cedrowego, a zastąpiono je bardzo lekkimi i sztywnymi
komponentami z karbonu. Aby zwiększyć jeszcze sztywność łodzi kajakowych wiele
elementów zastępowanych jest materiałami z włókna węglowego, przy czym zmienił
się także ich kształt. Kolejne zmiany dokonywane są przez najlepszych światowych
producentów – dotyczy to przede wszystkim minimalnych zmian długości oraz
płytszego lub głębszego „koryta”.
Ogromną ewolucję przeszło także wiosło. Całkowicie zapomniano już czasy, kiedy w
użyciu były wiosła drewniane. Obecnie wiosłuje się wyłącznie na wiosłach

wyprodukowanych z bardzo lekkich materiałów – kompozytów z włókna węglowego.
Zmienił się także kształt pióra wiosła, z tradycyjnego typu na różnego rodzaju
odmiany pióra – potocznie zwanych „siekierkami” lub „łyżkami” (gdyż przypominają je
kształtem).
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Wiele zmian przeszedł także ergometr kajakowy, a produkująca go amerykańska
firma Concept II coraz częściej proponuje nowe rozwiązania.

III.13. Program Team100
Team100 to program Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Fundacji
Narodowej (PFN),który powstał z inicjatywy ministra Witolda Bańki. Główny cel
projektu to wsparcie młodych i perspektywicznych polskich sportowców (w wieku 1823 lat), członków kadr narodowych, którym oprócz szkolenia związkowego jest
zapewniana dodatkowa, indywidualna ścieżka finansowania.
Team100 wystartował w lipcu 2017 r. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce –
skierowany do zawodników uprawiających indywidualne sporty olimpijskie (letnie
oraz zimowe), będących zawodnikami kadr narodowych polskich związków
sportowych. Każdy z zawodników otrzymuje rocznie około 40 000 zł.
Dzięki wsparciu finansowemu Polskiej Fundacji Narodowej sportowcy mają
możliwość m.in. połączenia kariery sportowej z edukacją i podnoszenia swoich
kwalifikacji zawodowych. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia team100 jest,
nadzorowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Instytut Sportu – Państwowy
Instytut Badawczy. Jednostka zajmuje się m.in.: kwalifikacją sportowców do
programu, kontrolą wydatkowania środków oraz monitorowaniem osiągnięć
sportowych.
W składzie team100 znajduje się 250 sportowców, w tym w sportach olimpijskich
kajakarze: Dorota Borowska, Jakub Bródka, Jakub Brzeziński, Klaudia Cyrulewska,
Dawid Dziurla, Bartosz Grabowski, Justyna Iskrzycka, Paweł Kaczmarek, Aleksander
Kitewski, Martyna Klatt, Katarzyna Kołodziejczyk, Przemysław Korsak, Patryk
Kowalski, Przemysław Nowak, Julia Olszewska, Sandra Ostrowska, Paulina Paszek,
Anna Puławska, Sylwia Szczerbińska, Kacper Sztuba, Arsen Śliwiński, Wojciech
Tracz, Filip Weckwert, Helena Wiśniewska, Dominika Włodarczyk, Norman Zezula,
Klaudia Zwolińska,
oraz paraolimpijczyk Tomasz Moździerski.
III.14. Potencjał medalowy polskiego kajakarstwa
Polskie kajakarstwo w ostatnich pięciu cyklach olimpijskich odniosło wiele sukcesów
na arenie międzynarodowej. Począwszy od 1996 r. ze wszystkich Igrzysk
Olimpijskich reprezentacja kajakarska wracała przynajmniej z jednym medalem, a

tylko trzykrotnie, w 1999, 2011 i 2015 r. kajakarze nie mieli w swoim dorobku medalu
Mistrzostw Świata Seniorów.
Dorobek medalowy w historii kajakarstwa
DOROBEK MEDALOWY W HISTORII KAJAKARSTWA
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Nazwa zawodów
Igrzyska Olimpijskie
Mistrzostwa Świata Seniorów –
Sprint
Mistrzostwa Świata Seniorów –
Slalom

Rozgrywane
Złote
Srebrne Brązowe Razem
w latach
Od 1936
20
(Polska w IO
0
7
13
od 1936)
Od 1938
182
32
77
73
(Polska od
1938)
Od 1949
28
5
12
11
(Polska od
1957)

Razem

37

96

97

230

Cały historyczny dorobek wioślarstwa to 20 medali olimpijskich, w tym osiem
zdobytych przez osady kobiece w 1960 r. podczas Igrzysk XVII Olimpiady w Rzymie
– brązowy medal Danieli Walkowiak w K-1 – 1500 m, Izabeli Dylewskiej podczas
Igrzysk XXIV Olimpiady w Seulu w 1988 r. oraz podczas Igrzysk XXV Olimpiady w
Barcelonie w 1992 r. – obydwa brązowe medale zostały zdobyte w konkurencji K-1 –
500 m. Podczas Igrzysk XXVII Olimpiady w Sydney w 2000 r. oraz Igrzysk XXVIII
Olimpiady w Atenach w 2004 r. honoru polskiego kajakarstwa broniły Beata
Sokołowska i Aneta Pastuszka, które w konkurencji K-2 – 500 m zdobyły brązowe
medale. Podczas rozgrywanych Igrzysk XXIX Olimpiady w Pekinie w 2008 r.
ponownie brązowy medal wywalczyła Aneta Pastuszka w konkurencji K-2 – 500 m, z
Beatą Mikołajczyk. Kolejne Igrzyska Olimpijskie XXX Olimpiady w Londynie w 2012 r.
i XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro w 2016 r. przyniosły kolejne trzy medale
olimpijskie – brązowe, w konkurencjach K-2 – 500 m Beaty Mikołajczyk wraz z
Karoliną Nają oraz srebrny w konkurencji K-1 – 200 m Marty Walczykiewicz.
Kajakarstwo w Polsce jest w rankingu dyscyplin olimpijskich siódmą z kolei
dyscypliną pod względem liczby zdobytych medali, jak i siódmą w klasyfikacji
medalowej.
Dorobek medalowy polskiego kajakarstwa w ostatnich pięciu igrzyskach
olimpijskich
2000 Sydney – 2 medale srebrne, 2 medale brązowe;
2004 Ateny – 1 medal brązowy;
2008 Pekin – 1 medal srebrny;
2012 Londyn – 1 medal brązowy.
2016 Rio de Janeiro – 1 medal srebrny, 1 medal brązowy.

Igrzyska Olimpijskie
Mistrzostwa Świata Seniorów
Mistrzostwa Europy
Młodzieżowe
Mistrzostwa
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Świata (Światowe Regaty do 23
lat)
Mistrzostwa Świata Juniorów
Mistrzostwa Europy Juniorów
Razem

1997-2000 przed IO
w Sydney
Z
S
B
∑
1
1
2
1
1
4
-

2001-2004 przed IO
w Atenach
Z
S
B
∑
1
1
6
1
7
-

2005-2008 przed IO
w Pekinie
Z
S
B
∑
1
1
2
4
1
2
7
5
1
6

2009-2012 przed IO
w Londynie
Z
S
B
∑
1
1
4
1
2
7
4
7
3
14

2013-2016 przed IO
w Rio de Janeiro
Z S B ∑
1 - 1 2
0 1 2 3
2 5 5 12

2

5

1

8

4

3

5

12

2

3

7

12

1

1

1

3

2

2

8

1

3

1

5

1

2

4

7

1

-

2

3

6

9

3

18

6

11

10

27

8

10

12

30

7

1
2
12

3
9

1
5
31

1 0 2
0 2 2
6 12 14

3
4
32

4

Ranking i wirtualna klasyfikacja medalowa dyscyplin w całej historii udziału
polski w igrzyskach olimpijskich
KLASYFIKACJA MEDALOWA
MIEJSCE DYSCYPLINA
Z–S–B

LICZBA MEDALI
MIEJSCE DYSCYPLINA

1.
2.
3.

Lekkoatletyka
Boks
Zapasy

24 – 19 – 14
8 – 9 – 26
5 – 9 – 12

1.
2.
3.

4.
5.

Szermierka
Podnoszenie
ciężarów
Narciarstwo
Wioślarstwo

5–9–9
5 – 6 – 21

4.
5.

5–4-4
4 – 3 – 11

6.
7-8

Strzelectwo
Judo
Pięciobój
Nowoczesny

4–3–5
3–3–2
3–0–1

9.
10.
11.

6.
7.
8.
9.
10.

ILOŚĆ
MEDALI

Lekkoatletyka
Boks
Podnoszenie
ciężarów
Zapasy
Szermierka

57
43
32

Kajakarstwo
Wioślarstwo
Narciarstwo
Strzelectwo
Kolarstwo
Judo

20
18

26
22

12
11
8

Ze 182 medali zdobytych łącznie w całej historii kajakarstwa polskiego w imprezach
mistrzowskich, aż 106 zdobyto w ostatnich czterech cyklach olimpijskich od 1997 r.

LICZBA POLSKICH OSAD STARTUJĄCYCH W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH
w latach 1996 – 2016
ROK I MIEJSCE ROZGRYWANIA
1996
2000
2004
2008
IGRZYSK OLIMPIJSKICH
Atlanta
Sydney
Ateny
Pekin

2012
Londyn

4

7

LICZBA OSAD

7

6

5

2016
Rio de
Janeiro
8
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Dorobek sportów w mistrzostwach świata seniorów w 2018 r.

medale
br.

1-3

L.p. Sport

Pkt. zł.

1 kajakarstwo
2 Kolarstwo
3 wioślarstwo
strzelectwo
4
sportowe
5 Karate
piłka siatkowa
Zapasy
8 Żeglarstwo
podnoszenie
9
ciężarów
10 koszykówka
szermierka

36
28
22

1
1

2
1
1

11

1

1

9
9
9
8

1
1
1

1
1
1

1

1

12 Judo
Badminton
gimnastyka
jeździectwo
pięciobój
nowoczesny
tenis stołowy

4

Razem

sr.

miejsca 4-8

2

6

5
5

151

4

5

6

7

3
1

1
3
1

1

1

1

1

8
2
4

1

1
2

1
2

1

1
2

1

1

0

4

9

5

9

6
6
7

1

1

5

4-8

1

3

4

6

27
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Dorobek juniorów w mistrzostwach świata w 2018 r.

Lp.

Sport

Pkt.

Medale

Miejsca 4-8

sr.
2

br. razem 4
3
6

5
1

6
1

7
3

1

2

1

2

1

1

Kolarstwo

2

kajakarstwo

29

3

lekkoatletyka 24

2

2

2

4

Judo

16

2

2

1

5

wioślarstwo

12

Żeglarstwo

12

7

Szermierka

10

8

Boks

5

2

2

5

2

2

piłka
siatkowa
strzelectwo
10
sportowe
Zapasy

1

1

1
1

1

2

1

1

4

2
3

1

1

4

6
6

1

1

4

8
1

4-8

zł.
55 1

1

4

3

3

1

1

2
1

Pływanie
Taekwondo
Razem

175 2

3

7

12

2

14

6

6

7

35
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Dorobek sportów w mistrzostwach świata seniorów w 2018 r.
Konkurencje olimpijskie

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sport
lekkoatletyka
wioślarstwo
kajakarstwo
kolarstwo
szermierka
Zapasy
Pływanie
żeglarstwo
tenis stołowy
taekwondo
strzelectwo
sportowe
Boks
koszykówka
gimnastyka
Judo
Karate
badminton
łucznictwo
pięciobój
nowoczesny
piłka siatkowa
Triathlon
Razem

Pkt.

zł.
175 7
49 1
43 1
35
34
30
27
25 1
15 1
14
7

Medale
sr. br. razem 4
4
1
12
7
1
2
4
2
1
1
3
4
1
3
4
2
2
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1

8

2
2
1
1
5
2

20
6
7
10
4
7
8
4

1

1

2
1

2
1
1
1
1

1
1
1

10

4-8

1

5
4
3
2
2

468 11

Miejsca 4-8
5
6
7
7
3
3
1
1
2
4
1
1
3
1
1
1
4
2
3
1

13

34

14

22

13

11

13

73

III.15. Potencjał zawodniczy poszczególnych grup szkoleniowych w
sprincie kajakowym.
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KOBIETY 2019/2020
W tej grupie na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio rozegranych zostanie sześć
konkurencji:







K-1 – 200 m;
C-1 – 200 m;
K-1 – 500 m;
C- 2 – 500 m;
K-2 – 500 m;
K-4 – 500 m.

Kajaki KOBIETY
K-1 200 m: Marta Walczykiewicz, ur. 1987, klub KTW Kalisz – trener klubowy
Zbigniew Walczykiewicz.
Po bardzo udanej pierwszej części sezonu można było zakładać, że w tej konkurencji
są duże szanse na medal podczas Mistrzostw Świata Montemor o’Velho (Portugalia).
Zawodniczka 10 dni przed finałami Mistrzostw Świata przeszła wirusową infekcję
przewodu pokarmowego, która na 3 dni wyłączyła ją z treningów. Natomiast podczas
wyścigu finałowego przytrafił się jej mały błąd (przesunięcie chwytu na wiośle). Do
medalu zabrakło 0,1 sekundy. Trenerzy nadal widzą olbrzymi potencjał sportowy u
Marty Walczykiewicz, która jeśli skoncentruje się tylko na konkurencji K-1 200 m,
nadal może odnosić sukcesy w najważniejszych imprezach międzynarodowych. Start
dobry. Warto podkreślić, że Marta Walczykiewicz zdobyła w tym roku złoty medal
Mistrzostw Europy oraz zwyciężyła w zawodach Pucharu Świata.
K-1 500 m: Anna Puławska, ur. 1996, klub AZS AWF Gorzów – trener klubowy
Marek Zachara.
Start Anny Puławskiej w Mistrzostw Świata Montemor o’ Velho (Portugalia); trener
Tomasz Kryk ocenił, jako bardzo dobry. Zawodniczka w tym sezonie zrobiła bardzo
duże postępy w przygotowaniu specjalnym. Była najmłodszą zawodniczką w stawce
startujących w finale MŚ w Montemor o Velho. Pomimo młodego wieku, utrzymała
wysoką gotowość startową i z powodzeniem rywalizowała z najlepszymi na świecie.
Zawodniczka odporna psychicznie, nie bojąca się walki na granicy bólu. Potwierdziła,
że jest gotowa do rywalizacji z czołówką światową w tej konkurencji. Start bardzo
dobry.

K-4 500 m: Karolina Naja, ur. 1990, klub AZS AWF Gorzów – trener klubowy Marek
Zachara / Anna Puławska / Helena Wiśniewska, ur. 1999, klub CWZS Zawisza
Bydgoszcz – trener klubowy Maciej Juhnke / Katarzyna Kołodziejczyk, ur. 1998,
klub KTW Kalisz – trener klubowy Radosław Jackowski.
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sezonie po niezadawalającym starcie w Mistrzostwach Europy, trener dokonał
korekty w składzie. Szlakową została powracająca po przerwie macierzyńskiej –
Karolina Naja, a w miejsce Dominiki Włodarczyk skład uzupełniła 19-letnia Helena
Wiśniewska. Zawodniczki były dobrze przygotowane do regat, co osada potwierdziła
w eliminacjach i w finale. Osada doskonale wykonała założenia taktyczne, skutecznie
finiszując na ostatnich metrach przed metą. Skład oraz indywidualny potencjał
zawodniczek, pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość i dawje nadzieję na
wyrównaną walkę w tej prestiżowej konkurencji. Start osady trenerzy oceniają bardzo
wysoko.
K-2 500 m: Justyna Iskrzycka, ur. 1997, klub AZS AWF Katowice / Paulina Paszek,
ur. 1997, klub AZS AWF Katowice – trener klubowy Piotr Pisula.
To zupełnie nowa osada w startach seniorskich na dystansie olimpijskim 500 m.
Zawodniczki zdobywając piąte miejsce potwierdziły swoje duże możliwości. Osada
ta, to aktualne Mistrzynie Europy do 23 lat. Pokazały, że w rywalizacji seniorskiej stać
je już na walkę z najlepszymi. Obecnie w tej konkurencji możemy wystawić 3-4 załogi
na podobnym poziomie sportowym. Obecnie polskie osady K-2 500 m są
Mistrzyniami Europy U-23 (Paszek–Iskrzycka), Wicemistrzyniami Świata U-23 (KlattCyrulewska), piątą załogą Mistrzostw Europy (Iskrzycka-Kołodziejczyk) i piątą załogą
Mistrzostw Świata. Na dzisiaj zabrakło trochę doświadczenia i rutyny, bo medal był w
zasięgu możliwości polskich zawodniczek. Trener Tomasz Kryk nie krył zadowolenia,
start osady ocenił bardzo dobrze i podkreśla, że będzie dalej pracował z tą osadą, w
perspektywie m.in. przyszłorocznych kwalifikacji olimpijskich.
K-2 200 m: Karolina Markiewicz, ur. 1993, klub AZS PO Opole – trener klubowy
Bartosz Jaszczyński / Helena Wiśniewska, ur. 1999, klub CWZS Zawisza
Bydgoszcz.
Finał tej konkurencji stał na bardzo wysokim poziomie. Polskiej osadzie do
pierwszego miejsca zabrakło 0,280 sek., a do brązowego medalu zaledwie 0,100
sek. Zawodniczki popłynęły dobrze, na dzisiaj taki jest ich poziom. W dalszym ciągu
muszą pracować nad poprawą koncentracji oraz poprawić start z bloków. Start dobry.
K-2 1000 m: Justyna Iskrzycka, ur. 1997, klub AZS AWF Katowice / Paulina
Paszek, ur. 1997, klub AZS AWF Katowice – trener klubowy Piotr Pisula.
Dobry występ tej osady w konkurencji K-2 na dystansie 1000 m, był tylko wypadkową
przygotowania zawodniczek do olimpijskiej konkurencji K-2 500 m. Zawodniczki po
raz kolejny potwierdziły, że należą do czołówki światowej w tej konkurencji i po
zdobyciu tytułu Mistrzyń Europy sięgnęły po srebrny medal Mistrzostw Świata. Start
oceniony przez trenera kadry bardzo wysoko.

K-1 1000 m, K-1 5000 m: Edyta Dzieniszewska-Kierkla, ur. 1986, klub Sparta
Augustów.
W sezonie 2018 zawodniczka poza grupą szkolenia centralnego. Do reprezentacji
Polski włączona w ostatniej fazie, tuż przed Mistrzostwami Świata, a podstawą były
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nieolimpijskiej konkurencji K-1 1000 m. Zawodniczka bardzo dobrze zaprezentowała
się w Montemor. Nie udało jej się, co prawda, awansować do finału A konkurencji K-1
1000 m, ale w pięknym stylu wygrała finał B, zajmując w Mistrzostwach Świata 10
miejsce. Dobre przygotowanie pokazała też w wyścigu na nieolimpijskim dystansie
5000 m, zajmując po dobrym wyścigu 12 miejsce w stawce 26 startujących
zawodniczek.
Kanadyjki KOBIETY
C-1 200 m, C-2 200 m: Dorota Borowska – Mistrzyni Europy U-23 w 2017 r, czwarta
w ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy Seniorów na olimpijskim dystansie C-1 200
m. Piąta zawodniczka Mistrzostw Świata Seniorów 2017 r. Tegoroczne sukcesy to:
srebrny medal na Mistrzostwach Europy Seniorów Belgrad 2018 na olimpijskim
dystansie C-1 200 m, srebrny medal Mistrzostw Europy U-23 w Auronzo na
olimpijskim dystansie C-1 200 m i złoty medal w osadzie C-2 200 m z Sylwią
Szczerbińską, srebrny medal Mistrzostw Świata U-23 w Plovdiv w konkurencji C1 200 m i brązowy medal w osadzie C-2 z Sylwią Szczerbińską na olimpijskim
dystansie 500 m.
W Mistrzostwach Świata Seniorów w Montemor, Dorota Borowska zanotowała
kolejny bardzo dobry występ, dorzucając do swojej bogatej kolekcji następne dwa
medale: brązowy w konkurencji olimpijskiej C-1 200 m i srebrny z Sylwią
Szczerbińską w konkurencji C-2 200 m. Brązowym medalem w C-1 200 m Dorota
pokazała, że już muszą się z nią liczyć najlepsze zawodniczki na świecie. Duży
progres tej młodej 22-letniej kanadyjkarski od zeszłego roku pozwala z dużym
optymizmem patrzeć na następny rok, rok kwalifikacji olimpijskich.
Również świetny występ w konkurencji C-2 200 m, ukoronowany zdobyciem tytułu
wicemistrzyń świata pokazuje wszechstronność zawodniczki i umiejętność bardzo
dobrej współpracy w osadzie. W ocenie trenera Mariusza Szałkowskiego, Dorota
Borowska to wyjątkowa zawodniczka, z cechami na mistrzynię wielkiego formatu. Jej
główny cel to złoto olimpijskie i bardzo konsekwentnie do niego dąży.
C-2 500 m: Aleksandra Jacewicz – w tegorocznych Mistrzostwach Świata U-23 w
Plovdiv startowała w dwóch konkurencjach, w osadzie C-2 200 m z Sylwią
Szczerbińską – finał A i 6 miejsce oraz w konkurencji C-1 500 m odpadła w półfinale
przypływając na 6 pozycji. Uzyskane wyniki były adekwatne do poziomu, na którym
zawodniczka obecnie się znajduje – to rocznikowo jeszcze juniorka, przeniesiona do
grupy U-23 ze względu na brak zawodniczek w tej kategorii, przewidziana i szkolona
do startów w osadzie C-2.

W Mistrzostwach Świata Seniorów w Montemor, zawodniczka startowała w osadzie
C-2 z Magdą Stanny na olimpijskim dystansie 500 m, przypływając w finale B na 1.
pozycji, ostatecznie zajmując 10 pozycję na świecie. Biorąc pod uwagę bardzo krótki
staż Aleksandry Jacewicz, można uznać ten wynik za zadawalający. Dla tej młodej
18-letniej zawodniczki przyszły rok będzie, w ocenie trenera, przełomowy, ponieważ
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fizycznych; trener liczy na szybki rozwój sportowego talentu.
C-2 200 m: Sylwia Szczerbińska – zawodniczka na tegorocznych Mistrzostwach
Europy U-23 w Auronzo startowała w osadach C-2 200 m z Dorotą Borowską i C2 500 m z Aleksandrą Jacewicz. W wyścigu C-2 200 m z Dorotą Borowską zdobyła
złoty medal i tytuł Mistrzyni Europy, a w wyścigu finałowym C-2 500 m z Aleksandrą
Jacewicz zajęły wysokie 5. miejsce. Sylwia to bardzo dobra szlakowa w osadach C2, przygotowywana do osady, która w przyszłym roku będzie walczyć o kwalifikację
olimpijską na igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 r. W Mistrzostwach Świata U-23 w
Plovdiv, Sylwia Szczerbińska wraz z Dorotą Borowską zdobyła brązowy medal w
konkurencji C-2 500 m – dziewczyny minimalnie przegrały srebrny medal, a do złota
zabrakło 2. sekund.
W Mistrzostwach Świata Seniorów w Montemor, Sylwia Szczerbińska zanotowała
świetny występ w osadzie z Dorotą Borowską w konkurencji C-2 200 m. Start w
Mistrzostwach Świata i uzyskany wynik tej osady – srebrny medal Mistrzostw Świata
– pokazał, że jest to bardzo wartościowa zawodniczka, znakomita szlakowa. Dzięki
jej pracowitości i zaangażowaniu w sportowy rozwój, trenerowi udało się stworzyć
osadę, która może skutecznie rywalizować z najlepszymi na świecie. W kontekście
przyszłorocznych kwalifikacji, Sylwia Szczerbińska jest główną kandydatką na
szlakową w osadzie w konkurencji olimpijskiej C-2 500 m.
C-1 500 m, C-2 500 m: Magda Stanny – doświadczona zawodniczka, która w
osadzie C-2 dobrze pracuje i wnosi swoje wieloletnie doświadczenie, zawodniczka o
największym stażu zawodniczym, dobrych warunkach fizycznych, chętnie
uczestnicząca w szkoleniu centralnym. Brązowa medalistka konkurencji C-1 5000 m
w Pucharze Świata w Szeged 2018 r. Podstawowa zawodniczka do osady C-2 na
Mistrzostwa Świata w 2018 r.
W Mistrzostwa Świata Seniorów w Montemor, Magda Stanny startowała w
konkurencji C-1 500 m, przypływając do mety na 7. pozycji w finale A. To dobry
wynik tej doświadczonej zawodniczki. Magda Stanny wystartowała również w C-2
500 m (konkurencja olimpijska) z Aleksandrą Jacewicz. Nie udało się awansować do
finału A, ale osada wygrała finał B, zajmując 10. miejsce na świecie. Trener nie
ukrywał, że po występie tej osady pozostał pewien niedosyt. Osada „celowała” w finał
A i dobrą pozycję, niestety mocny półfinał nie pozwolił zakwalifikować się do finału A.
Występ na dobrym poziomie, z rezerwami, do wypracowania przed kolejnym.
MĘŻCZYŹNI 2019/2020

W tej grupie na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio rozegranych zostanie sześć
konkurencji:
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K-1 – 200 m;
K-1 – 1000 m;
K-2 – 1000 m;
K-4 – 500 m;
C-2 – 1000 m;
C-1 – 1000 m.

Sprint Kajakowy MĘŻCZYŹNI
K-1 200 m: Paweł Kaczmarek, ur. 1995.
Paweł Kaczmarek po indywidualnych przygotowaniach, które w pierwszym okresie
startowym (Puchary Świata) oraz na Mistrzostwach Europy nie przyniosło
oczekiwanych efektów (brak miejsc finałowych), zakwalifikował się do reprezentacji
wygrywając konkurencję K-1 200 m na II Regatach Eliminacyjnych Seniorów w lipcu
2018 r. na torze Malta w Poznaniu (Mistrzostwa Polski) oraz dołączył do szkolenia
centralnego. Szkolenie reprezentacyjne znacznie podniosło jego poziom sportowy –
na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski wygrał w czasie 34,8, co dawało nadzieję na
dobry wynik sportowy w Mistrzostwach Świata Seniorów. Paweł Kaczmarek utrzymał
tendencję wzrostową formy sportowej, w Montemor prezentował się doskonale,
wywalczył awans do finału A, w którym zajął wysokie 7 miejsce.
K-4 500 m: Martin Brzeziński, ur. 1993 / Dawid Putto, ur. 1991 / Rafał Rosolski,
ur. 1991 / Norbert Kuczyński, ur. 1993.
Wyścigi K-4 500 m rozgrywano z udziałem aż 22 osad, bardzo wysoki, światowy
poziom. Startując w tej konkurencji nie najmocniejszym składem, nie byliśmy w
stanie nawiązać równorzędnej rywalizacji ze światową czołówką. Program zawodów
wykluczył z osady K-4 udział naszych najlepszych zawodników: Bartosza Stabno,
Pawła Kaczmarka, którzy koncentrowali się na indywidualnych konkurencjach.
Jednakże przy maksymalnej mobilizacji i obsadzeniu łódki najlepszymi zawodnikami,
jakich posiadamy w kraju, jesteśmy w stanie zakwalifikować osadę na igrzyska
olimpijskie w Tokio w 2020 r., a to jest głównym celem na rok 2019 dla osady K-4.
K-2 1000 m: Martin Brzeziński, ur. 1993 / Rafał Rosolski, ur. 1991.
Dobry występ osady. Przegrana w półfinale z osadami światowego formatu, które
zagwarantowały sobie udział w finale A o 0,4 sek. pokazała, że jest to osada, która
może odnosić duże sukcesy. Idealny przejazd w finale B, zwycięstwo w pięknym
stylu i świetnym czasie utwierdza w przekonaniu, że warto w tę osadę inwestować.
Czas uzyskany w finale B dałby tej osadzie 5. miejsce w światowym czempionacie.
Trener Mariusz Słowinski uważa, że taki jest aktualnie poziom sportowy tej osady.
K-1 1000 m: Bartosz Stabno, ur. 1991.
Bartosz Stabno był rewelacją tej konkurencji na Mistrzostwach Świata w Montemor.
Przebojem wdarł się do światowej czołówki. Pięknie prezentował się we wszystkich

biegach (eliminacjach, półfinale) oraz w finale A zajmując ostatecznie bardzo dobre
6. miejsce. Warto podkreślić, że jest to najmocniejsza konkurencja i udział w samym
finale jest dużym sukcesem. Bez bojaźni walczył z najlepszymi zawodnikami ogrzysk
olimpijskich czy mistrzostw świata, zostawiając za sobą utytułowanych zawodników.
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K-2 200 m: Piotr Mazur, ur. 1991 / Paweł Kaczmarek, ur. 1995.
W ubiegłym roku ta osada na Mistrzostwach Świata zajęła 7. miejsce. Postęp i
wspólne treningi w ostatnim okresie przygotowawczym zaowocowały 5. miejscem w
tegorocznym czempionacie. Konkurencja nieolimpijska, ale warto rozwijać tych
zawodników pod kątem ich ewewntualnego udziału w składzie osady K-4 500 m.
Kanadyjki MĘŻCZYŹNI
C-1 1000 m: Wiktor Głazunow – trener klubowy Marek Zachara.
Występ w olimpijskiej konkurencji C-1 1000 m poniżej założeń! Zawodnik zajął
dopiero 7. miejsce w finale B (ogólnie 16 miejsce w Mistrzostwach Świata) –
znacznie poniżej możliwości i oczekiwań. W półfinale zabrakło 1,2 sek., żeby
zakwalifikować się do finału A. Zawodnik nie wykonał planu taktycznego w półfinale,
przez co na ostatnich metrach zabrakło mu sił, aby walczyć o finał A. Występ
znacznie poniżej oczekiwań i jego możliwości na tym dystansie.
C-2 1000 m: Vincent Słomiński; Stomil Poznań – trener klubowy Piotr Pilarski.
Na olimpijskim dystansie C-2 1000 m w osadzie z Mateuszem Kamińskim, zmieścił
się w założeniach przedstartowych i zajął wysokie 4. miejsce. Do medalu zabrakło
2,43 sek. Po nieudanym przedbiegu, w którym zabrakło 0,2 sek. do bezpośredniego
wejścia do finału A, zawodnicy musieli przejść przez półfinał, który był rozgrywany
kilka godzin przed startem finałowym. Niestety kosztowało ich to sporo sił, których
zabrakło, aby walczyć o medale w finale A.
C-2 1000 m, C-1 5000 m: Mateusz Kamiński: OKSW Olsztyn – trener klubowy
Andrzej Kamiński.
Na dystansie olimpijskim C-2 1000 m w osadzie z Vincentem Słomińskim zmieścił się
w założeniach przedstartowych i zajął 4. miejsce. Do medalu zabrakło 2,43 sek. Po
nieudanym przedbiegu, w którym zabrakło 0,2 sek. do bezpośredniego wejście do
finału A zawodnicy musieli przejść przez ciężki półfinał, który był rozgrywany kilka
godzin przed finałem. Niestety kosztował on ich sporo sił, których zabrakło, aby
walczyć o pozycje medalowe w finale A. W wyścigu na dystansie nieolimpijskim 5000
m, Mateusz Kamiński zajął 4. miejsce w stawce 19 startujących zawodników.
C-2 200 m, C-2 500 m: Arsen Śliwiński; AZS KU Politechnika Opolska – trener
Michał Śliwiński / Michał Łubniewski; Stomil Poznań – trener klubowy Piotr Pilarski.
Zawodnicy prezentowali się na Mistrzostwach Świata doskonale, podobnie jak w
całym sezonie 2018. W Montemor zdobyli dwa medale: srebrny w konkurencji C2 200 m oraz brązowy w konkurencji C-2 500 m. W biegu finałowym na 200 m

powtórzyli wynik z ubiegłorocznych MŚ. Do złotego medalu polskiej osadzie zabrakło
0,17 sek. Po nieco spóźnionym starcie, bardzo dobra druga część dystansu, świetny
finisz i bardzo niewiele zabrakło do złotego medalu. Osada po raz pierwszy
wystartowała również w konkurencji C-2 500 m. W wyścigu finałowym na dystansie
500 m, osada nieco odpuściła dystans w początkowej fazie biegu, ale świetny finisz
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Świata – tym razem brązowy medal.
C-4 500 m: Tomasz Barniak; OKSW Olsztyn – trener klubowy Andrzej Kamiński;
Tomasz Kaczor; KS Warta Poznań – trener klubowy Dariusz Bresiński; Piotr
Kuleta; AZS KU Politechnika Opolska – trener Bartosz Jaszczyński; Marcin
Grzybowski; MKS Czechowice-Dziedzice – trener Magdalena Żaczek.
Osada C-4 w ww. składzie, z założenia miała na Mistrzostwach Świata w Montemor
walczyć o jeden z medali, na nieolimpijskim dystansie 500 m. Bez problemu
awansowała do finału A. Wyścig finałowy to bardzo wyrównany poziom wszystkich
osad. Polacy minęli linię mety na 7. pozycji. Do medalu zabrakło 3,67s. Osada
spóźniła start i pomimo dużego wysiłku i starań przez cały pozostały dystans, nie
była w stanie dogonić konkurentów, którzy byli w tym roku wyjątkowo dobrze
dysponowani. Ocena startu – poniżej oczekiwań i możliwości.
C-1 500 m: Tomasz Kaczor; KS Warta Poznań – trener klubowy Dariusz Bresiński.
Tomasz Kaczor w konkurencji C-1 500 m zrealizował założenia wynikowe, kończąc
wyścig finału A na wysokim 6. miejscu. Należy podkreślić bardzo wysoki poziom tej
konkurencji. Do medalu zabrakło 2,5 sek. Zawodnik od lat w światowej czołówce.
Jego wynik na Mistrzostwach Świata w Montemor nie pokazuje jednak w pełni jego
możliwości. Należy podkreślić, że Tomasz Kaczor od dłuższego czasu realizuje
indywidualny program szkoleniowy w macierzystym klubie, pod okiem klubowego
trenera, poza systemem szkolenia centralnego. W tym elemencie należy m.in.
doszukiwać się przyczyn jego mało skutecznego dobijania się do ścisłej światowej
czołówki.
Reprezentacje wyprzedzające Polskę w punktacji w 2018 r.
Sprint Kajakowy KOBIETY
W punktacji olimpijskiej wyprzedziła nas reprezentacja Nowej Zelandii, która
podobnie jak my uczestniczyła we wszystkich czterech finałach konkurencji
olimpijskich. Niekwestionowaną gwiazdą tej drużyny jest Lisa Carington – 4-krotna
medalistka tych mistrzostw. Drugie miejsce w punktacji olimpijskiej zajęły Węgierki,
których liderką jest Danuta Kozak – 3-krotna złota medalistka tych mistrzostw.
Reprezentacja Nowej Zelandii jest doskonale zorganizowaną drużyną, z pełnym
zabezpieczeniem metodycznym i sprzętowym procesu treningowego i startów.
Natomiast reprezentacja Węgier wyprzedza nas pod kątem naboru i selekcji do
uprawiania kajakarstwa. Duża liczba klubów i zawodników. Obie drużyny mają
zunifikowaną technikę wiosłowania, co daje przewagę w budowaniu prawie
doskonałych osad. W prowadzonej przez ICF oddzielnej punktacji obejmującej

wszystkie konkurencje i wszystkich zawodników, Polska znalazła się na 2 miejscu,
tuż za Węgrami.
Za nami są: Niemcy, Nowa Zelandia, Dania, Rosja, Ukraina, itd. Sklasyfikowano 38
państw.
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Kanadyjki KOBIETY
W punktacji olimpijskiej obejmującej dwie konkurencje olimpijskie (C-1 200 m, C2 500 m) i miejsca 1-8: 1. Kanada, 2. Białoruś, 3. Rosja, 4. Węgry, 5. Chiny, 6.
Polska, punkty zdobyło 11 państw. Taki a nie inny wynik w punktacji olimpijskiej
spowodowany był wystawieniem słabszej osady w drugiej konkurencji olimpijskiej C2 500 m. Występ mocniejszej osady z Dorotą Borowską w jej składzie, bardzo
kolidował czasowo z jej głównym startem na drugim olimpijskim dystansie C-1 200 m,
w którym zdobyła brązowy medal. W prowadzonej przez ICF oddzielnej punktacji
obejmującej wszystkie konkurencje i wszystkich startujących zawodników, Polska
znalazła się również na 6. miejscu. Pierwsza Kanada, dalej: Białoruś, Węgry, Chiny,
Rosja. Sklasyfikowano 31 państw.
Sprint Kajakowy MĘŻCZYŹNI
W Mistrzostwach Świata Seniorów w 2018 r. startowało 66 reprezentacji
narodowych. W grupie kajakarzy od lat do czołówki należą: Niemcy, Węgry, Rosja, w
tym sezonie bardzo duży postęp poczyniła Hiszpania i Serbia.
Hiszpanie oraz Niemcy dominują w każdej konkurencji olimpijskiej. Pozostałe
reprezentację opierają się na mocnych punktach swoich reprezentacji. Polska
reprezentacja powoli pnie się w górę, zdobywając coraz większa liczbę punktów w
konkurencjach olimpijskich, a to świadczy o wzroście poziomu oraz progresie
sportowym. Chcemy utrzymać tę tendencję, by w przyszłym roku wywalczyć
kwalifikację olimpijską dla jak największej liczby osad.
W punktacji olimpijskiej obejmującej cztery konkurencje olimpijskie (K-1 200 m, K-1
1000 m, K-2 1000 m, K-4 500 m) i miejsca 1-8, kolejność była następująca: 1.
Hiszpania, 2. Niemcy, 3. Węgry, 4. Rosja, 5. Australia, 6. Serbia, 7. Portugalia.
Polska na miejscu 10. z 5 punktami zdobytymi za 6. miejsce Bartosza Stabno w K-1
1000 m i 7. miejsce Pawła Kaczmarka w K-1 200 m. Punkty zdobyło 16 państw. W
prowadzonej przez ICF oddzielnej punktacji obejmującej wszystkie konkurencje i
wszystkich startujących zawodników, Polska znalazła się na 12 miejscu. Na
pierwszym Hiszpania przed Węgrami, Rosją i Portugalią, dalej Niemcy, Czechy,
Francja, Serbia, Australia, itd. Sklasyfikowano 46 państw.
Kanadyjki MĘŻCZYŹNI
W punktacji olimpijskiej obejmującej dwie konkurencje olimpijskie (C-1 1000 m, C-2
1000 m) i przyznając punkty za miejsca 1-8, na pierwszym miejscu Niemcy
(zwycięstwa w obu konkurencjach), dalej Rosja, Czechy, Francja, Brazylia. Na 7.

miejscu Polska z 5 punktami za 4. miejsce osady C-2 1000 m. Punkty olimpijskie
zdobyło 11 państw.
W prowadzonej przez ICF oddzielnej punktacji obejmującej wszystkie konkurencje i
wszystkich startujących zawodników, Polska znalazła się na wysokim 3. miejscu, za
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Rumunia. Sklasyfikowano 27 państw.
Wnioski szkoleniowe na lata 2019/2020
Sprint Kajakowy KOBIETY
Trener kadry Tomasz Kryk:
„Od kilku lat prowadzona przeze mnie grupa ciężko pracuje, dużo wymagamy od
wszystkich członków zespołu trenerskiego i od zawodniczek. Konsekwentnie
prowadzimy nabór zawodniczek oraz selekcję pod kątem konkurencji na dystansach
200 i 500 metrów. Dużym wsparciem jest pomoc Instytutu Sportu i dr. Dariusza
Sitkowskiego oraz bydgoskiego ośrodka Medycyny Sportowej kierowanego przez dr.
Andrzeja Rakowskiego.
Dużym problemem w realizacji podstawowych zadań szkoleniowych jest brak
profesjonalnych torów kajakowych w Polsce. Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, oblegany jest od lat przez wioślarzy, kajakarzy i
kluby sportowe, nie do końca spełnia już nasze wymogi i oczekiwania. Brak
klimatyzowanych pokoi spowodował, że zawodniczki w miesiącu lipcu
«wypoczywały» w temperaturze +29 stopni. Dużym problemem jest brak w
Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Wałcz sprawnie
działającego systemu startowego i możliwości treningu tego bardzo ważnego
elementu. Wydaje się, że nadal powinniśmy doskonalić wypracowane przez ostatnie
lata schematy, szukając nowinek treningowych”.
Kanadyjki KOBIETY
Trener kadry Mariusz Szałkowski:
„Brązowy medal mistrzostw świata seniorów w olimpijskiej konkurencji C-1 200 m
Doroty Borowskiej i srebrny medal w konkurencji C-2 200 m osady Sylwia
Szczerbińska – Dorota Borowska, to dla nas wielki sukces. Pokazaliśmy najlepszym
na świecie, że już jesteśmy w czołówce i należy się z nami liczyć w wynikowych
kalkulacjach, w walce o medale w najważniejszych imprezach. W mojej ocenie
podążamy w dobrym kierunku, przywozimy medale z kolejnej seniorskiej
mistrzowskiej imprezy. Nasza liderka Dorota Borowska bez kompleksów walczy o
najwyższe laury z najlepszymi zawodniczkami na świecie. Naszym celem są Igrzyska
Olimpijskie w Tokio w 2020 r. i twierdzę, że nie zabraknie nam konsekwencji, aby ten
cel osiągnąć”.
Sprint Kajakowy MĘŻCZYŹNI
Trener kadry Mariusz Słowiński:

„Osadę K-4 będziemy budować opierając się na najlepszych zawodnikach, nie
rezygnując ze startów w konkurencjach, które przynoszą nam bardzo dobre rezultaty.
Progres w tej grupie będzie napędzał pozytywnie zawodników do dalszej pracy.
Mamy cztery konkurencje olimpijskie i te konkurencje będą priorytetem w
nadchodzącym sezonie. Starty kontrolne w Pucharach Świata oraz w Igrzyskach
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poszczególnych zawodników. Wiem już, jakim potencjałem zawodników
dysponujemy i czego jesteśmy w stanie od nich wymagać. Koncentracja na okresie
przygotowawczym przyniesie pożądane efekty.
Kontynuacja pracy z psychologiem sportu”.
Wydział szkolenia:
„Kontynuacja obranej drogi szkoleniowej, począwszy od zgrupowania w wysokich
górach poprzez zgrupowania klimatyczne. Reprezentacja miała pełen komfort w
przygotowaniach do sezonu 2018”.
Kanadyjki MĘŻCZYŹNI
Trener kadry Michał Śliwiński:
„Zakończony sezon startów kadry na Mistrzostwach Świata zaowocował zdobytymi
dwoma medalami w konkurencji C-2 200 m i C-2 500 m. Obydwa medale zdobyła
osada Arsen Śliwiński / Michał Łubniewski.
Wynikami na Mistrzostwach Świata Seniorów potwierdzili, że są w stanie walczyć z
najlepszymi. Blisko podium była również dwójka Mateusz Kamiński / Vincent
Słomiński, która na dystansie olimpijskim C-2 1000 m zajęła wysokie 4. miejsce, co
daje podstawę do prognozowania, że w następnym roku realnie i skutecznie
powalczą oni o kwalifikację do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 r. Na miarę
swoich aktualnych możliwości wypadł Tomasz Kaczor, który awansował do finału A
na dystansie C-1 500 m i uplasował się na 6. pozycji. Poniżej oczekiwań i realnych
możliwości należy ocenić występ osady C-4 na dystansie 500 m, która na
Mistrzostwach Europy, – co prawda w nieco innym składzie – wywalczyła brązowy
medal, a na najważniejszej imprezie sezonu, czyli na Mistrzostwach Świata udało się
zająć tylko 7. Miejsce, rywalizując z tymi samymi osadami z innych państw. Wiktor
Głazunow na jedynce 200 m i 1000 m nie awansował w wprawdzie do finałów, ale w
jego przypadku trzeba popracować nad taktyką oraz, moim zdaniem, popracować z
psychologiem. Ten chłopak ma przyszłość”.
Propozycje zmian w organizacji kolejnego cyklu
Kajaki KOBIETY
Trener kadry Tomasz Kry:
„Warunki oraz możliwości, jakie grupa kobiet ma stworzone przez Polski Związek
Kajakowy oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki są wystarczające i na tym etapie

przygotowań nie będą wprowadzane zasadnicze zmiany w roku kwalifikacji
olimpijskich”.
Kanadyjki KOBIETY
Trener kadry Mariusz Szołkowski
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Podobne zdanie wyraził Mariusz Szałkowski, który będzie kontynuował realizację
szkolenia podobnie, jak w 2018 r., który przyniósł sukcesy medalowe.
Kajaki MĘŻCZYŹNI
Trener kadry Mariusz Słowiński”
„Rezygnacja z ewentualnych programów szkolenia indywidualnego, w kontekście
rozwoju poszczególnych zawodników nie przynosi znaczących i oczekiwanych
efektów. Paweł Kaczmarek, który po słabym okresie, zaczął ponownie trenować z
reprezentacją, osiągnął wyższy poziom sportowy. Jego indywidualne zdolności
przyczynią się do wzmocnienia osady K-4 500 m. Dzięki temu będzie można rozwijać
jego zdolności w konkurencji K-1 200 m. Utrzymana zostanie kontynuacja
zgrupowania wiosennego w ciepłym klimacie oraz w okresie listopad - grudzień.
Podobnie, jak trener Tomasz Kry, optuję za zakupem bloku startowego, z którego
będzie można korzystać podczas zgrupowań w Centralnym Ośrodku w Wałczu i
ewentualnie na innych akwenach.
W konkurencjach sprinterskich 200 m oraz w przygotowaniu startowym osady K4 500 m ma to zasadnicze znaczenie. W tych obszarach tkwią duże,
niewykorzystane rezerwy”.

III.16. Potencjał medialny kajakarstwa
Kajakarstwo w 2017 r. – podsumowanie ekspozycji w mediach (styczeńpaździernik)
1.

Wartość przekazu w podziale na media
Media

GRP

Liczba
kontaktów
(tys.)

INTERNET

Wartość
ekspozycji
(zł)

Liczba
ekspozycji

2 470 016

1 915

1 446 780

3 614

PRASA

762 162

953

RADIO

185 235

631

4 864 192

7 113

TV

Kajakarstwo suma

955,05

955,05

338 944

338 944

W TYM MATERIAŁY Z EKSPOZYCJAMI MAREK
(EFEKTYWNE):
WIDOWNIA SKUMULOWANA DOTYCZĄCA
EKSPOZYCJI W TV
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48,20 %
54,37

MLN
WIDZÓW

Wartość ekspozycji – wartość reklamowa miejsca i czasu poświęconego
marce sponsora.
Liczba kontaktów (widza z marką) – iloczyn średnich widowni programów tv
oraz liczby zanotowanych ekspozycji marki. Liczba wyrażona w tysiącach.
GRP – Gross Rating Point – miara intensywności kampanii reklamowej w
telewizji, wyrażana w punktach i odnosząca się do grupy docelowej przekazu.
Liczba ekspozycji – liczba zanotowanych w trakcie monitoringu efektywnych
(wyraźnych, dobrze widocznych) wystąpień logotypu/nazwy marki.
Widownia skumulowana – suma średnich widowni poszczególnych
programów z efektywną ekspozycją marek sponsorów.

Kajakarstwo – wartość przekazu w podziale na media

2.

Wartość ekspozycji marek w podziale na nośniki ekspozycji
Nośnik

GRP

Liczba
kontaktów
(tys.)

Wartość
ekspozycji
(zł)

Liczba
ekspozycji

DYNAMICZNY
(ZAWODNICY/OBIEKTY
RUCHOME)

488,44

173 503

1 213 555

2 055

STATYCZNY (BANDY)

466,61

165 441

1 130 797

2 029

Kajakarstwo suma

955,05

338 944

2 344 352

4 084
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Wartość ekspozycji marek w podziale na nośniki

STATYCZNY (BANDY)
48%

DYNAMICZNY
(ZAWODNICY/OBIEKTY RUCHOME)
52%

© Pentagon Research

3. Wartość ekspozycji marek w podziale na źródła wydarzeń
Temat

GRP

Liczba
kontaktów
(tys.)

Wartość
ekspozycji
(zł)

Liczba
ekspozycji

WORLD GAMES

439,88

155 958

734 509

1 506

POZOSTAŁE

515,17

182 987

1 609 843

2 578

Kajakarstwo suma

955,05

338 944

2 344 352

4

084

Wartość ekspozycji marek w podziale na źródła wydarzeń
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WORLD GAMES
31%

POZOSTAŁE
69%
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4.

Marki efektywnie obecne w kajakarstwie – wynik medialny
Brand

ENEA
4F
THE WORLD GAMES WROCŁAW 2017
LOTTO
KAUFLAND
DOLNY ŚLĄSK
STAROPOLANKA
WROCŁAW
MINISTERSTWO Sita
EDF
ADIDAS
POZNAŃ
JELCZ-LASKOWICE
BYDGOSZCZ
AQUANET
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE
TISSOT
PIK
WORLDROWING.COM
TVP 3 BYDGOSZCZ
VOLKSWAGEN
TYSKIE
TVP SPORT
PŁOCK
FUNDACJA WIELKOPOLSKIE
WIOŚLARSTWO
EXPRESS BYDGOSKI
GŁOS WIELKOPOLSKI
WWF
WIELKOPOLSKA
PGNIG
ORLEN

GRP

Liczba
kontaktów
(tys.)

305,88
128,41
113,91
65,59
63,81
45,51
43,20
42,04
36,18

108 752
45 555
40 393
23 283
22 624
16 113
15 331
14 915
12 838

2,78
0,21
29,13
0,21
8,55
9,63
20,15

980
70
10 301
70
3 031
3 415
7 157

14,04

4 978

8,03
9,44

2 849
3 338

3,80

1 352

0,05

16

Wartość
Liczba
ekspozycji
ekspozycji
(zł)
798 454
245 254
192 326
155 549
98 221
70 200
66 756
65 115
61 664
52 744
49 170
46 458
45 138
34 954
34 830
32 060
30 993
25 118
22 395
21 400
21 279
15 017
12 536
11 992

1 523
350
362
155
189
157
117
104
112
31
58
43
155
49
67
61
47
24
57
18
53
91
4
4

10 911

12

7 683
7 621
7 141
6 953
6 807
6 372

6
9
26
9
6
11
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POZNAŃ MALTA
NIKE
POWIAT POZNAŃSKI
WPSL
WSG
SHERATON
GRUDZIĄDZ
OPEC
SOLGRUD
WZJ
KRD
GALERIA MALTA
COCA COLA
RADIO ESKA
BMW
POSIR
TORUŃ
MALTA SPA
PEPSI
WORLD ROWING CUP
ENERGA
MACRON
TOUAX
LUX MED
CS
EŁK
GDAŃSK
DOMTEL-SPORT.PL
TEDI SPORT
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
SOLINO GRUPA ORLEN
GAZETA POMORSKA
WIELKOPOLSKA PRZYCHODNIA
SPORTOWO LEKARSKA
RZECZPOSPOLITA
PEUGEOT
TAURON
KULCZYK INVESTMENTS
ŻABKA
RAZEM

0,07

23

2,46
0,69
0,96

871
246
340

0,05

16

6 307
5 386
5 242
4 974
4 644
4 385
3 846
3 332
3 332
3 332
3 332
3 264
2 853
2 794
2 794
2 414
2 397
2 276
2 276
2 234
1 706
1 529
1 263
1 208
843
600
600
399
377

7
11
8
9
7
5
7
4
4
4
4
4
1
3
3
5
13
2
2
3
2
3
3
9
2
1
1
3
3

377

3

220
220

1
1

0,07

23

104

3

0,05
0,05
0,05
0,05
955,05

16
16
16
16
338 944

92
73
73
73
73
2 344 352

1
8
8
8
8
4 084

Marki widziane w kajakarstwie w 2017 roku
900 000
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III.17. LOTTO w kontekście Polskiego Związku Kajakowego oraz
kajakarstwa (analiza sponsoringowa)
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III.18. Polski
wizerunkowy)

Związek

Kajakowy

i

tematyka

kajakarstwa

(raport

Strona | 86

Strona | 87

Strona | 88

Strona | 89

Strona | 90

Strona | 91

Strona | 92

Strona | 93

Strona | 94

Strona | 95

Strona | 96

Strona | 97

III.19. Analiza SWOT polskiego kajakarstwa

Silne strony
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a. Doskonale zorganizowane Biuro Polskiego Związku Kajakowego.
b. Grupa bardzo doświadczonych, zaangażowanych i pracowitych trenerów.
c. Dobre przygotowanie i wykształcenie kadry trenerskiej, szczególnie
zatrudnionej w szkoleniu centralnym.
d. Kajakarstwo jest sportem, który obok narciarstwa biegowego, świetnie rozwija
fizycznie wszystkie części ciała ludzkiego.
e. Kajakarstwo jest jedną z najliczniejszych dyscyplin sportowych pod względem
liczby startujących zawodniczek i zawodników na igrzyskach olimpijskich.
Niejednokrotnie zawodnicy startują w więcej niż jednej konkurencji. Istnieje,
zatem możliwość zdobycia kilku medali olimpijskich przez jednego zawodnika.
f. Skonstruowanie ergometru kajakowego w pełni imitującego pracę kajakarza,
pozwala na trening w klubach fitness i rywalizację poza akwenami (hala,
festyny, itp.), co wpływa na popularyzację kajakarstwa.
g. Wysoki prestiż dyscypliny.
h. Od ponad 30 lat bardzo wysoki poziom sportowy prezentowany na arenie
międzynarodowej.
i. Czołowe miejsce kajakarstwa w rankingu polskich dyscyplin olimpijskich.
j. Kajakarstwo, jako dyscyplina sportu zapewniająca wszechstronny rozwój
psychofizyczny i gwarantująca pozytywne przeżycia estetyczne (kontakt z
przyrodą), jak też emocjonalne (współzawodnictwo).
k. Umiejętność pozyskiwania sponsorów dla Polskiego Związku Kajakowego.
l. Istnienie kilku głównych i bardzo prężnych ośrodków kajakowych – Poznań,
Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Kraków, Olsztyn.
m. Duża liczba doświadczonych i oddanych dla sportu kajakowego działaczy.
n. Zachowanie pełnej etyki w kontaktach ze sponsorami, partnerami i
instytucjami współpracującymi.
o. Pozyskanie TVP Sport, jako partnera medialnego dyscypliny.
p. Poszerzanie grona współpracujących z kajakarstwem dziennikarzy.
q. Świetnie rozwinięte struktury pionu szkolenia.
r. Podniesienie na jeszcze wyższy poziom począwszy od 2017 r. współpracy z
mediami oraz prowadzonej strony www oraz mediów społecznościowych.
s. Generalnie marginalne i zawsze z całą surowością piętnowane sprawy
dotyczące dopingu, zachowań, nie licujących z etyką sportowca.
t. Transparentność działań Polskiego Związku Kajakowego.
u. Przejrzyste i jasne przepisy obowiązujące w Polskim Związku Kajakowym.
v. Brak złych skojarzeń z dyscypliną.
w. Postrzeganie kajakarstwa przez ponad 60% społeczeństwa polskiego, jako
synonimu wody, przyrody i wypoczynku, dobrych wyników sportowych.

Słabe strony
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a. Pomimo widocznej poprawy, nadal słaby stan infrastruktury kajakowej (dużo
starych i zdegradowanych przystani kajakowych).
b. Bardzo niskie pensje trenerów w większości klubów kajakowych.
c. Brak produkcji specjalistycznego sprzętu dla rywalizacji na poziomie
najmłodszych dostępnego dla każdego.
d. Choć sytuacja się poprawiła są duże ilości starego wysłużonego sprzętu
kajakowego szczególnie we współzawodnictwie młodzieżowym.
e. Całkowity brak półwyścigowych łodzi szkoleniowych w klubach dla szkolenia
podstawowego.
f. Brak sponsorów wspomagających działalność klubową.
g. Wysokie koszty specjalistycznego sprzętu kajakowego.
h. Stale słaba i niezadowalająca pozycja kajakarstwa w Polsce, z perspektywy
zainteresowania mediów.
i. Kłopoty w pozyskiwaniu sponsorów dodatkowych dla dyscypliny (brak
zainteresowania pomimo ciągłego wysłania do różnych firm w Polsce
profesjonalnie przygotowanych ofert współpracy).
j. Niewielka w porównaniu do krajów-potęg kajakowych liczba klubów,
zawodników, trenerów oraz działaczy.
k. Niskie, mimo sukcesów zainteresowanie Polaków kajakarstwem.
l. Wciąż niezadowalający procent kojarzenia kajakarstwa z sukcesem
sportowym.
Szanse
a. Podniesienie standardu wyposażenia i utrzymania przystani kajakowych
i odpłatny dostęp do nich większej liczby ludzi zainteresowanych uprawianiem
kajakarstwa w różnych przedziałach wiekowych.
b. Stała styczność, na co dzień z wodą i naturalnym środowiskiem przyrody.
c. Rozwój kajakarstwa osób niepełnosprawnych.
d. Dalszy rozwój turystyki kajakowej śródlądowej oraz rozwój kajakarstwa
morskiego.
e. Budowa nowych przestronnych, funkcjonalnych przystani kajakowych.
f. Rozwój kajakarstwa akademickiego. Rywalizacja pomiędzy uczelniami lub
całymi środowiskami studenckimi.
g. Rywalizacja na ergometrach kajakowych (np. wojsko lub więziennictwo).
h. Uatrakcyjnienie dla kibiców regat kajakowych poprzez wprowadzenie dystansu
sprinterskiego – 200-500 m.
i. Rozwój współpracy z telewizją publiczną umożliwiający dalszą promocję
dyscypliny oraz pozyskanie sponsora głównego.
j. Wzrost wartości medialnej kajakarstwa i większe szanse na pozyskanie
sponsorów dodatkowych.
k. Kajakarstwo, jako doskonały produkt dla potencjalnych sponsorów na
promocję ich marki.

l.

m.
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n.
o.
p.
q.

Dobra współpraca ze sponsorem głównym Polskiego Związku Kajakowego
dająca nadzieję na kontynuację współpracy na minimum dotychczasowych
warunkach.
Możliwość pozyskiwania kandydatów do uprawiania kajakarstwa m.in. z
innych dyscyplin sportu.
Promocja kajakarstwa poprzez wykorzystanie ergometrów kajakowych –
urządzeń dostępnych dla każdego, m.in. w fitness klubach.
Możliwość budowania szerokich społeczności wokół kajakarstwa.
Pozyskanie dla dyscypliny celebrytów i tworzenie mody na kajakarstwo.
Kreatywne podejście do budowania relacji z dziennikarzami.

Zagrożenia
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.

IV.

Ciężki i żmudny wyczynowy trening kajakowy.
Brak dostatecznego finansowania dla utrzymania przystani kajakowych.
Bardzo małe zainteresowanie mediów dyscypliną.
Mało widowiskowe i dłużące się dla przeciętnego kibica regaty kajakowe, poza
wyścigami na 200 m i 500 m.
Przepisy nakładające na polskie związki sportowe obowiązek wnoszenia
wkładu własnego do prowadzonych akcji szkoleniowych i ryzyko znacznego
ograniczenia lub utraty możliwości prowadzenia dalszej działalności w
przypadku wycofania się sponsora Polskiego Związku Kajakowego.
Zapowiadany /choć nie w 2019 roku/ dalszy wzrost obowiązkowego
procentowego udziału środków własnych w umowach dotacyjnych po między
Polskim Związkiem Kajakowym a Ministerstwem Sportu i Turystyki, który
może utrudnić dalszą działalność.
Brak jasnych i przejrzystych zapisów w dokumentacji Ministerstwa Sportu i
Turystki np. katalogu kosztów.
Brak stałych i pewnych rozwiązań umożliwiających uzyskanie przez osoby
uprawiające kajakarstwo sukcesu finansowego.
Wiele nowych obowiązków i zadań wynikających z konieczności dostosowania
procedur i uregulowań w Polskim Związku Kajakowym do Kodeksu Dobrego
Zarządzania, które nie w każdym przypadku odpowiadają specyfice
organizacji działalności organizacyjno sportowej kajakarstwa.

OKREŚLENIE
CELÓW
DZIAŁANIA
POLSKIEGO
KAJAKOWEGO (CELÓW STRATEGII ROZWOJU SPORTU)

ZWIĄZKU

IV.1. Główne cele strategiczne
1. Wzrost popularności kajakarstwa w Polsce.
2. Zwiększenie zainteresowania mediów i społeczeństwa kajakarstwem.
3. Ustabilizowanie
pozycji
kajakarstwa
polskiego
na
arenie
międzynarodowej.

4. Podniesienie na wyższy poziom oraz zwiększenie infrastruktury
kajakowej w naszym kraju.
5. Zwiększanie wartości medialnej o minimum 20% w kolejnych latach
objętych niniejszą strategią.
6. Pozyskanie nowych partnerów medialnych.
7. Odpowiedzialna i skuteczna realizacja dotychczasowej umowy
sponsorskiej ze spółką Totalizator Sportowy oraz przygotowanie nowej
atrakcyjnej oferty na kolejne lata.
8. Przygotowanie nowej, aktualnej oferty sponsorskiej i przekazanie jej
nowym potencjalnym sponsorom.
9. Finansowanie działalności Polskiego Związku Kajakowego.
10. Propozycje Dyrektora Sportowego (zgodnie z Kodeksem konieczne jest
zajęcie się rozwojem sportu dzieci i młodzieży, upowszechnianiem
sportu oraz sportem dla niepełnosprawnych).
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Ad 1.
Praktycznie ten cel strategiczny determinuje rozwinięcie kilku pozostałych, a z drugiej
strony jest sprzężenie zwrotne zależne od punktu 3. Wzrost popularności jest,
bowiem zależny od dużej liczby dostępnych przystani o wyższym standardzie
wyposażenia dla wyczynu, rekreacji, i turystyki kajakowej - tej ostatniej chociażby na
zasadach komercyjnych. Do infrastruktury ze względu na koszt, oraz ich żywotność
należy zaliczyć wyczynowe łodzie kajakowe, ale także ogólnodostępne łodzie
półwyczynowe i całkowicie turystyczne udostępniane komercyjnie.
W zakresie popularności wiele wniosłaby reaktywacja kajakarstwa, np. na letnich
uczelnianych obozach studentów AWF i innych uczelni oraz organizacja wędrownych
obozów kajakowych dla młodzieży licealnej.
Dostępność sprzętu kajakowego półwyczynowego i turystycznego, połączona z
zajęciami na sali gimnastycznej i siłowni, na przystani kajakowej na zasadach fitness
klubu, oraz na co dzień obcowanie z wodą i otaczającą przyrodą, z pewnością
przyciągnęłaby spore rzesze zainteresowanych. Dzięki takim działaniom, każdego
roku podnosiłaby się ogólnie popularność kajakarstwa. Niestety, spełnienie takich
wymogów powiązane jest w dużej mierze ze znaczącymi wydatkami finansowymi, a
więc i sponsorami. Brak sponsorów to druga z głównych bolączek polskiego
kajakarstwa. Sponsorów na komercyjny fitness, a przy tej możliwości także
kajakarstwo wyczynowe i kajakarstwo niepełnosprawnych.
Nieodłącznie ze sponsorami łączą się media. Pokazywanie szerokiej publiczności
walorów kajakarstwa, zalet jego uprawiania, wyjścia na świeże powietrze z
zamkniętych sal i salek oraz siłowni jest nieodzownym warunkiem zwiększania
zainteresowania widzów tą dyscypliną. Wydaje się, że powinno to być statutowym
obowiązkiem telewizji publicznej.
Popularyzacja i propagowanie kajakarstwa w centralnych i lokalnych środkach
masowego przekazu oraz informowanie o organizowanych imprezach kajakowych o

charakterze widowiskowym, imprez rekreacyjnych, towarzyskich (spływy, obozy, bale
kajakowe) itp. jest podstawą rozwoju kajakarstwa w Polsce.
Ad 2, 5, 6.
Wzrost wartości medialnej kajakarstwa zgodnie z otrzymanym Raportem Pentagon
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internetu oraz telewizji. Podejmowane, więc od roku przez Polski Związek Kajakowy
przedsięwzięcia polegające na unowocześnieniu strony www.pzkaj.pl, dynamiczny
rozwój związkowych mediów społecznościowych (facebook, instagram, twitter, you
tube) oraz nawiązanie ścisłej współpracy z TVP Sport (partner medialny PZKaj) są
jak najbardziej właściwe i skuteczne. Trwają obecnie działania, aby dla kajakarstwa
pozyskać sportowych dziennikarzy z najbardziej opiniotwórczych mediów i
niewykluczone jest objęcie Polskiego Związku Kajakowego kolejnym partnerstwem
medialnym. Od początku 2017 r. wartość medialna wioślarstwa dynamicznie i stale
wzrasta.
Ad 3.
Polskie kajakarstwo zajmuje obecnie wysokie miejsce w hierarchii światowej,
szczególnie w konkurencjach kobiecych kiedyś dominowali mężczyźni. Warunkiem
stabilizacji miejsca wśród ośmiu najlepszych państw świata jest szersza kwalifikacja
osad kobiecych i męskich do światowej czołówki.
Strategicznym celem polskiego kajakarstwa jest na stałe zajmowanie drużynowego
miejsca w dziesiątce czołowych państw oraz zdobywanie 2-3 medali w konkurencja
olimpijskich na mistrzostwach świata każdego roku. Aby było to możliwe konieczny
jest duży napływ młodzieży w fazie szkolenia podstawowego oraz szeroka
rywalizacja na etapie wyłaniania reprezentacji seniorów.
Ad 4.
W ostatnich latach udało się niektórym klubom kajakowym wyremontować,
rozbudować czy wręcz wybudować nowe przystanie. Nowe przystanie znajdują się
m.in. w Augustowie i Czechowicach–Dziedzicach.
W każdym z tych przypadków Polski Związek Kajakowy nie tylko gorąco dopinguje
podejmowanym działaniom, ale także czynnie włącza się w pozyskiwanie dla tych
klubów koniecznych, niemałych środków finansowych.
Ad 7, 8.
Obecnie Polski Związek Kajakowy posiada jednego sponsora – spółkę Totalizator
Sportowy. Współpraca, która rozpoczęta została na początku 2018 r. przebiega, ku
zadowoleniu obu stron, bez problemów. Obecnie przygotowywana jest oferta dla tej
spółki na kolejne 2 lata współpracy, tj. do końca 2020 r. W ramach poszukiwania
nowych partnerów pod koniec 2018 r. przygotowana została oferta współpracy, która
przekazana została, przez profesjonalną firmę zajmującą się m.in. poszukiwaniem
sponsorów dla sportu, do około 400 podmiotów. Pomimo braku pozytywnych efektów
tych działań, nadal prowadzone są czynności zmierzające do pozyskania

dodatkowego sponsora i w tym celu Zarząd w ostatnim czasie opracował wykaz
możliwych promocji dla nowego potencjalnego partnera.
Ad 9.
Stan wyjściowy
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Rok 2018
1. Środki pochodzące z budżetu Państwa otrzymywane od Ministerstwa
Sportu i Turystyki – 90%.
2. Środki pochodzące od Sponsora Generalnego PZKaj – spółki
Totalizator Sportowy – 5%.
3. Dochody własne – 5%.
Założenia na lata kolejne:
Rok 2019 – wzrost o minimum 20%.
Rok 2020 – wzrost o minimum 20%.
Rok 2021 – utrzymanie.
Rok 2022 – utrzymanie.
Rok 2023 – utrzymanie.
Rok 2024 – utrzymanie.
Powyższe założenia mogą być realne wyłącznie w sytuacji utrzymania wysokiego
poziomu sportowego dyscypliny.
Planowanie procentowego udziału poszczególnych źródeł finansowania w przypadku
kajakarstwa, ale także większości polskich związków sportowych jest niesłychanie
trudne i związane głównie z osiąganymi w kolejnych latach wynikami sportowymi,
które są w dużej mierze sprzężone z wysokością środków z Ministerstwa Sportu i
Turystki przeznaczonych na szkolenie.
Brak odpowiednich wyników sportowych może spowodować obniżenie wysokości
przyznanej dotacji, ale co bardziej niebezpieczne może spowodować wycofanie się
ze współpracy danego sponsora. Taka sytuacja przy obecnych przepisach jest
jednoznaczna z drastycznym ograniczeniem możliwości związku na pozyskanie
dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystki.
Zadaniem podstawowym dla Polskiego Związku Kajakowego jest, więc prowadzenie
przez Pion Szkolenia PZkaj możliwie najbardziej skutecznego systemu szkolenia,
którego efekty (wynik sportowy) są jedynym gwarantem sprawnego funkcjonowania
związku.

Ad 10.
Rozwój sportu dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu oraz sportu dla
niepełnosprawnych.
IV.2. Priorytety – cele szczegółowe
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1. Dalsza modernizacja bazy kajakowej w Polsce.
2. Rozpoczęcie produkcji taniego sprzętu kajakowego do szkolenia
podstawowego.
3. Zdecydowane podniesienie pensji trenerów klubowych w kajakarstwie.
4. Reaktywacja oraz powstanie małych klubików kajakowych na terenach
dysponujących odpowiednimi akwenami wodnymi stanowiącymi białe
plamy na kajakowej mapie Polski.
5. Zwiększenie liczby osób uprawiających kajakarstwo, co może być
wynikiem zwiększenia liczby małych klubów w mniejszych
aglomeracjach.
6. Zwiększenie liczby osad kajakowych wiosłujących w finałach mistrzostw
świata i igrzysk olimpijskich.
7. Na stałe zajęcie drużynowego miejsca w pierwszej dziesiątce
najlepszych państw świata.
8. Zwiększenie liczby medali do dwóch-czterech każdego roku w
imprezach głównych seniorów.
9. Zainteresowanie rywalizacją kajakową na ergometrach jak najszerszej
grupy społeczeństwa wśród środowisk zawodowych.
10. Popularyzacja turystyki kajakowej i kajakarstwa morskiego.
11. Zwiększenie zainteresowania mediów kajakarstwem.
12. Zwiększanie wartości medialnej o minimum 20% w kolejnych latach
objętych niniejszą strategią.
13. Pozyskanie nowych partnerów medialnych.
14. Odpowiedzialna i skuteczna realizacja dotychczasowej umowy
sponsorskiej ze spółką Totalizator oraz przygotowanie nowej
atrakcyjnej oferty na kolejne lata.
15. Przygotowanie nowej, aktualnej oferty sponsorskiej i przekazanie jej
nowym potencjalnym sponsorom.
IV.3. Cele szkoleniowe
Strategia szkoleniowa Polskiego Związku Kajakowego na lata 2019-2020
szczególnie na lata 2020-2024 jest ściśle związana z czteroletnimi cyklami
przygotowań do XXXII Igrzysk Olimpijskich w Tokio oraz Igrzysk XXXIII Olimpiady w
Paryżu w 2024r. Dlatego w zakresie szkoleniowym dwa czas okresy muszą zostać
podzielone na dwa makrocykle. Pierwszy – dwuletni na lata 2019-2020 i drugi –
czteroletni na lata 2021-2024.
W 2020 roku po dwunastu latach igrzyska olimpijskie wracają do Azji. Polscy
kajakarze dobrze w ostatnich latach kończyli swoje zmagania w imprezach głównych

rozgrywanych daleko w kierunku wschodnim ( Australia, Chiny). Być może było to
wynikiem przypadku, ale także dobrego rozpracowania ostatniego okresu
przygotowań z uwzględnieniem zmiany strefy czasowej i klimatycznej.
Cel główny
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jest wyselekcjonowanie, budowa i przygotowanie reprezentacji na Igrzyska
Olimpijskie w 2020 r. w Tokio, zdolnej do zakwalifikowania do nich 7-9 osad, z
których co najmniej połowa będzie posiadała realne szanse na walkę o jeden z
medali, a połowa z nich je zdobędzie.
Cele etapowe
Rok 2019
Ten sezon to przede wszystkim kwalifikacje olimpijskie. Najważniejszym celem jest
zakwalifikowanie do igrzysk maksymalnej liczby planowanych osad oraz
przeprowadzenie symulacyjnego cyklu przygotowawczego, który po naniesieniu
ewentualnych zmian i poprawek będzie realizowany w sezonie olimpijskim.
Rok 2020
Ten rok jest finalnym etapem przygotowań olimpijskich. Założeniem dla tego sezonu
jest realizacja modelowego rocznego makrocyklu przygotowań, dopracowanego i
sprawdzonego w poprzednich cyklach olimpijskich oraz w sezonie 2019.
Założeniem na Igrzyska Olimpijskie w Tokio jest:



5-8 osad na miejscach punktowanych V-VIII;
1-3 medale olimpijskie.

Zespół szkoleniowy
Olimpijski zespół szkoleniowy tworzą trenerzy kadry narodowej poszczególnych grup
w kajakarstwie klasycznym i slalomie kajakowym, łącznie z trenerami
współpracującymi, których pracę koordynuje dyrektor sportowy Polskiego Związku
Kajakowego. Ich zadaniem jest przygotowanie optymalnych programów szkolenia i
ich realizacja po uzyskaniu akceptacji przez Zarząd Związku. Wszyscy trenerzy
biorący udział w programie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio będą
podlegać obowiązującemu systemowi doskonalenia zawodowego. Zespół
szkoleniowy realizujący program przygotowań do igrzysk olimpijskich podlega
okresowej ocenie dokonywanej przez Zarząd Polskiego Związku Kajakowego,
bezpośrednio po zakończeniu okresu treningowego i startowego każdego etapu.
W skład zespołu szkoleniowego wchodzą również lekarze kadry i fizjoterapeuci,
którzy bezpośrednio uczestniczą w procesie szkolenia. Stosownie do potrzeb
realizowana jest również współpraca z psychologiem sportu oraz innymi
specjalistami.

V.
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WSKAZANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW

V.1. Założenia organizacyjno-szkoleniowe
Po czteroletnim cyklu szkoleniowym 2013-2016 zakończonym bardzo dobrym
startem na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, w którym nasza reprezentacja
zdobyła dwa medale, dwa kolejne sezony poświęcono na określenie potencjału pod
kątem budowy nowej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie w 2020 r. w Tokio.
Negatywną tendencją jest z roku na rok rosnąca średnia wieku polskiej reprezentacji,
która może drastycznie się nie podniosła i nie przekroczyła jeszcze „psychologicznej”
granicy 27 lat, ale pozycja Polski w rankingu państw pod względem średniej wieku
reprezentów z roku na rok rośnie. Na igrzyskach dwa lata temu zajmowaliśmy 30.
miejsce, w ubiegłym roku 25, a w tym roku 20. Między innymi z tego powodu jednym
z głównych założeń organizacyjno-szkoleniowych PZKaj jest:




Stworzenie młodej grupie wyselekcjonowanych zawodniczek i
zawodników
optymalnych
warunków
szkolenia,
możliwości
podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania ich do
reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym.
Szkolenie na wyższym poziomie grupy młodych zawodniczek i
zawodników, wspólnie z załogami przygotowywanymi do Igrzysk
Olimpijskich w 2020 r. w Tokio, którzy będą mogli zastąpić najstarszych
zawodników, bez obniżania poziomu sportowego naszej reprezentacji.

V.2. Zgrupowania, szkolenie w klubach
Szkolenie w cyklu olimpijskim 2013-2016 realizowane będzie w poszczególnych
latach na podstawie czteroletnich planów szkolenia opracowanych przez trenerów
głównych, a po dyskusji wspólnie z doradcami, zaakceptowanych przez cały pion
szkolenia Polskiego Związku Kajakowego.
Ze względu na specyfikę dyscypliny prowadzone będzie głównie szkolenie centralne
w sprawdzonych w poprzednich cyklach ośrodki pozwalające swoją infrastrukturą w
pełni realizować trening kajakowy – COS-OPO Wałcz i Zakopane, ośrodek Maraton
w Szklarskiej Porębie, oraz ośrodki w Portugalii . Takie szkolenie daje możliwość
pełnej kontroli szkolonej grupy i wspólnego treningu. Uczestnikami szkolenia będą
zawodnicy osiągający wyniki kwalifikujące ich do realizacji programu.
Planowane jest zachowanie dotychczasowego układu kalendarza zgrupowań
centralnych, który obejmuje okres od października do końca sierpnia następnego
roku.



Październik-listopad – trening wprowadzający w okresie miesięcznej przerwy,
realizowany w klubach i COS-OPO Wałcz.
Grudzień-styczeń i ewentualnie luty – trening o charakterze przygotowania
ogólnego, realizowany w warunkach średnich gór (Zakopane, Szklarska
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Poręba), po których część grup szkoleniowych wyjeżdża do ośrodków w
Portugalii.
Marzec (ew. luty) – trening specjalistyczny na wodzie realizowany w
ośrodkach w Portugalii. Są to miejsca ogromnie istotne w przygotowaniach
kajakarzy do mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich w tym okresie ze
względu na klimat. Tylko tam istnieje sensowna możliwość pracy nad techniką
indywidualną i zespołową osady, tak ważną w kajakarstwie, bez zbędnego
pośpiechu.
Od kwietnia – trening specjalistyczny w kraju w o COS-OPO Wałcz.

Po okresie startów kontrolnych i kwalifikacyjnych na początki BPS-u polscy kajakarze
od wielu lat rozpoczynają ostateczne przygotowania do imprezy głównej 8-10
dniowym zgrupowaniem odbudowy i akumulacji w lipcu w COS-OPO w Wałczu,
Zakopane lub Szczyrk lub ośrodkach poza granicami kraju, po których resztę
przygotowań realizowanych jest na wodzie w ośrodku OPO Wałcz.
W przerwach pomiędzy zgrupowaniami i w okresie roztrenowania planowane są
treningi w klubach, prowadzone na podstawie programu treningowego
opracowanego przez trenera kadry danej grupy.
Dla zawodników nieobjętych zgrupowaniami centralnymi, posiadającymi
indywidualne programy, również opracowane przez trenerów kadry, a realizującymi
je w macierzystych klubach, wyznaczone będą zadania etapowe oraz okresowe
badania wydolnościowe.
V.3. Sprzęt
a. Specjalistyczny
Dla każdej osady przygotowywanej do igrzysk olimpijskich dokonywany jest zakup
najwyższej, jakości łodzi kajakowych w trakcie czteroletniego cyklu. Konieczne jest
dokładne rozeznanie w prowadzonych przez firmę produkującą sprzęt pracach nad
nowymi modelami danego typu łodzi. Rodzi to potrzebę jak najpóźniejszego zakupu
łodzi przed igrzyskami. Z drugiej strony ze względu na możliwości finansowe
wykluczony jest czasami zakup całego kompletu w jednym sezonie. W związku z tym
konieczne jest precyzyjne planowanie.
Wiosła, z uwagi na utratę swojej sztywności, zawodnicy pierwszej reprezentacji mają
do dyspozycji przez cały sezon szkoleniowy.
Wymiana pozostałego osprzętu elektronicznego (speed coach, cox box, sport testery
itp.) oraz osprzętu mechanicznego dokonywana jest na bieżąco w miarę niezbędnych
potrzeb.
a. Osobisty
Zawodniczki i zawodnicy będący w stałych przygotowaniach do kolejnych imprez
głównych, każdego roku otrzymują pełen zakres sprzętu osobistego przy okazji
wyjazdu reprezentacji na mistrzostwa świata czy Europy. Dodatkowo załogi

wyposażane są w miarę możliwości i potrzeb w uzupełniający sprzęt treningowy
(rowery, narty itp.).
V.4. Wspomaganie – odżywki, odnowa
Opracowywany jest indywidualny program wspomagania przez lekarza specjalistę
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waga lekka) na poszczególne akcje szkoleniowe i w pełni zabezpieczane przez
Związek.
Lekarz przebywający na zgrupowaniu rozplanowuje program odnowy biologicznej
korzystając z możliwości ośrodka, w którym aktualnie grupa przebywa. Związek
posiada także własne urządzenia przenośne, np. stoły do masażu, laser, aparaturę
do fizjoterapii (ultradźwięki i diadynamic).
Obecnie w Polskim Związku Kajakowym zatrudnionych jest na stałe trzech
fizjoterapeutów, a kolejnych dwóch współpracuje okresowo z grupami szkoleniowymi
okresowo w zależności od potrzeb.
V.5. Opieka medyczna
Zatrudniony na stałe lekarz główny przygotowań olimpijskich opracowuje plan udziału
w akcjach szkoleniowych dla wszystkich lekarzy współpracujących w każdym
sezonie szkoleniowym. W Polskim Związku Kajakowym wszystkie akcje szkoleniowe
mają stałą opiekę lekarską. Istnieje grupa 6-8 lekarzy współpracujących od wielu lat z
grupami kajakowymi, przez co znajomość problemów zdrowotnych poszczególnych
zawodników jest pełna, co podnosi poziom opieki medycznej.
V.6. Diagnostyka stanu wytrenowania
Kajakarstwo prowadzi szeroko zakrojone badania diagnostyczne swoich
zawodników. Na bieżąco korzysta również ze współpracy z grupą psychologów. Na
stałe zatrudniany jest lekarz – fizjolog prowadzący na zgrupowaniach kadry
narodowej na bieżąco monitoring treningów oraz wskaźników biochemicznych i
gospodarki żelaza w ustroju, a także analizę składu ciała.
Badania diagnostyczne prowadzi głównie Instytut Sportu w Zakładach Biochemii,
Fizjologii Żywienia oraz Fizjologii w następujących zakresach:






Zakład Biochemii – oznaczanie składu morfologicznego krwi, OB, stężenie we
krwi białka, mocznika glukozy, kinazy kreatynowej (CK), transaminaz (AST,
ALT), sodu, potasu, magnezu, wapnia oraz pH krwi.
Zakład Fizjologii Żywienia – oznaczanie we krwi żylnej stężenia ferrytyny,
żelaza, receptora transferyny oraz całkowitą zdolność wiązania żelaza
(T.I.B.C) oraz stopień ryzyka niedoboru witamin B1 i B6. Określa się
beztłuszczową masę ciała, oraz ilość tkanki tłuszczowej.
Zakład Fizjologii – wykonywane są dwa testy wysiłkowe na ergometrze
kajakowym z gazometrią i określanie progów aerobowych i anaerobowych.

Zakład Konstrukcji Instytutu Sportu w Warszawie wspomaga także proces treningowy
badaniami rozkładu sił zawodników w wodzie. Pomiarów dokonuje się z
zastosowaniem systemów do pomiaru na wodzie. W skład systemu wchodzą:
przetworniki pomiarowe siły wiosłowania, kąta pracy wiosła, przyspieszenia łodzi
oraz mikroprocesorowy rejestrator.
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Wyniki pomiarów opracowywane za pomocą najnowszego oprogramowania
generującego charakterystykę wiosłowania, zawierającą wartości podstawowych
parametrów mechanicznych oraz wykresy przebiegów siły wiosłowania, kąta pracy
wiosła, przyspieszenia i zmian prędkości łodzi, omawiane są i przekazywane
bezpośrednio trenerom na zgrupowaniu.
V.7. Główne grupy interesariuszy
Najważniejsze grupy interesariuszy istotne dla kajakarstwa oraz określenie ich
wpływu na możliwość osiągnięcia przez Polski Związek Kajakowy wyznaczonych
celów:
1. Okręgowe Związki Kajakowe. Wpływ poprzez:
a) nadzór nad klubami zrzeszonymi w danym OZK;
b) reprezentowanie klubów zrzeszonych w danym OZTK w kontaktach z
PZkaj;
c) organizację regionalnego współzawodnictwa sportowego.

2. Kluby – członkowie PZkaj. Wpływ poprzez:
a) realizację wytycznych PZkaj;
b) prowadzenie naborów i szkolenia klubowego;
c) przygotowanie zawodników do współzawodnictwa sportowego i udział
we współzawodnictwie organizowanym przez OZK oraz PZkaj.
3. Trenerzy. Wpływ poprzez:
a) podnoszenie poziomu wiedzy szkoleniowej;
b) prowadzenie szkolenia na możliwie najwyższym szkoleniowym
poziomie zgodnie z wytycznymi PZkaj.
4. Zawodnicy. Wpływ poprzez:
a) realizację programu szkoleniowego;
b) dbanie o zdrowy tryb życia.
5. Sędziowie. Wpływ poprzez:
a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji sportowej
organizowanej przez OZK oraz PZkaj.
6. Sponsorzy. Wpływ poprzez:
a) objęcie pomocą finansową oraz wsparciem merytorycznym działań
PZkaj.
7. Media. Wpływ poprzez:

a) informowanie o działaniach realizowanych przez PZkaj oraz wynikach
sportowych uzyskiwanych przez poszczególne reprezentacje
narodowe;
b) umożliwienie osiągnięcie wysokiej wartości medialnej.
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VI.

RAMY
CZASOWE
REALIZACJI
WDRAŻANIA STRATEGII)

DZIAŁAŃ

(HARMONOGRAM

Zgodnie z harmonogramem wprowadzania wytycznych Kodeksu dobrego
zarządzania dla polskich związków sportowych Polski Związek Kajakowy wprowadził
lub jest w trakcie wprowadzania wytycznych wynikających z Kodeksu dobrego
zarządzania dla polskich związków sportowych.
Obszary i wytyczne Kodeksu Dobrego Zarządzania w Polskich Związkach
Sportowych – zdecydowana większość wytycznych została zrealizowana.
Poniżej przedstawiamy działania, jakie Polski Związek Kajakowy podejmie w 2019 r.
w celu wywiązania się z realizacji pozostałych do wprowadzenia wytycznych
wynikające z następującego zakresu:













Organizacja i kompetencje organów
Zarządzanie strategiczne
Przejrzystość działania
Zarządzanie finansami
Nadzór i kontrola wewnętrzna
Odpowiedzialność za rozwój sportu
Uczciwość w sporcie
Kadry dla sportu
Współpraca w środowisku sportowym
Postępowania dyscyplinarne
Polityka oparta na faktach
Zawodnik i trener w polityce związku

Działania, jakie Polski Związek Kajakowy podejmie w 2019 r.:
1. Zarząd Polskiego Związku Kajakowego poinformuje na walnym zgromadzeniu
członków lub delegatów o poczynionych i planowanych wydatkach.
2. Zarząd Polskiego Związku Kajakowego sporządzi coroczne sprawozdanie z
działalności zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki.
3. Walne zgromadzenie członków lub delegatów rozpatrzy i zatwierdzi
sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Kajakowego.
4. Polski Związek Kajakowy zagwarantuje udział w swoim budżecie środków
innych niż pochodzące z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki na poziomie
minimum 5%, a docelowo na poziomie minimum 10%.
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VII.

OPRACOWANIE
MECHANIZMU
MONITOROWANIA
STRATEGII OPARTEGO NA SYSTEMIE MIERNIKÓW

REALIZACJI

VII.1. Wskaźniki stanu wytrenowania







Wyniki testów kontrolnych na ergometrze.
Wyniki regat kontrolnych na wodzie, w tym międzynarodowych i Pucharów
Świata.
Wyniki startów głównych dla poszczególnych kategorii wiekowych.
Wyniki badań wydolnościowych w IS i na zgrupowaniach.
Wyniki badań diagnostycznych, w tym COMS.
Wyniki konsultacji prowadzonych w klubach i na zgrupowaniach, w tym:
a) czasy i miejsca zajmowane na zawodach:
 ergometr testy;
 woda 200,500,1000, m;
 woda długi dystans;
b) wyniki startów i badań kontrolnych:
 ergometr testy’, PPA, MLSS, VO2 max;
 woda 200, 500, 1000, 2000 m i 40’;
 testy wytrzymałości siłowej i siły max;
 testy biegowe;
 analiza wydolności anaerobowej (test 1 min.);
c) wyniki biochemiczne krwi i badań diagnostycznych na zgrupowaniach i
w IS i COMS.
VII.2. Określanie wartości medialnej

Raporty medialne przygotowywane na koniec 2019 r. oraz 2020 r.
VII.3. Określanie wartości finansowych
Raport księgowy – sprawozdanie finansowe.

VIII. ANALIZA STRATEGICZNA
Analiza strategiczna takiej organizacji, jak Polski Związek Kajakowy, musi wykazać
się szerokim i wielokierunkowym podejściem. Wynika to m.in. z misji Polskiego
Związku Kajakowego oraz celów społecznych, do realizacji, których dąży
organizacja. Jednocześnie, choć zysk ekonomiczny nie jest celem Polskiego Związku
Kajakowego, to jednak sytuacja ekonomiczno-finansowa organizacji determinuje

możliwości osiągnięcia celów sportowych (osiągnięcia medalowe) oraz celów
społecznych (np. popularyzacja dyscypliny).

VIII.1. Potrzeby zaspokajane przez Polski Związek Kajakowy
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1) rozwój kajakarstwa na terenie kraju;
2) organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w kajakarstwie;
3) przygotowanie reprezentantów Polski do uczestniczenia w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym w kajakarstwie;
4) organizowanie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w
zakresie kajakarstwa;
5) reprezentowanie kajakarstwa w międzynarodowych organizacjach sportowych
oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym w zakresie kajakarstwa;
6) szkolenie i doszkalanie zawodowe trenerów, instruktorów i sędziów
kajakowych.
Potrzeby powyższe Polski Związek Kajakowy realizuje poprzez:
1) opracowywanie kierunków rozwoju kajakarstwa w kraju;
2) opracowywanie planów i kierunków szkolenia, regulaminów zawodów i
systemu współzawodnictwa sportowego;
3) organizowanie i prowadzenie:
 szkolenia zawodników;
 przygotowań
zawodników
do
międzynarodowych
zawodów
mistrzowskich;
 szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów i sędziów we
współdziałaniu z odpowiednimi organizacjami i instytucjami;
 kontaktów sportowych z organizacjami zagranicznymi.
4) organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni ogólnopolskich zawodów
krajowych, zawodów międzynarodowych, spotkań międzypaństwowych,
działań propagandowych i innych;
5) sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad
członkami stowarzyszenia oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich
Statutu, regulaminów oraz innych aktów prawnych Polskiego Związku
Kajakowego;
6) określanie:
 szczegółowych praw i obowiązków zawodnika, uprawiającego
kajakarstwo;
 warunków i trybu zmiany przynależności zawodnika do klubu
sportowego w kajakarstwie (określenie trybu i zasad zmiany barw
klubowych);
 prowadzenie niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego w zakresie
kajakarstwa;
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7) ustalanie trybu przyznawania licencji dla klubów, zawodników, trenerów,
instruktorów i sędziów w zakresie kajakarstwa;
8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji klubom,
zawodnikom, trenerom, instruktorom i sędziom w zakresie kajakarstwa;
9) prowadzenie postepowań dyscyplinarnych, zgodnie z Regulaminem
dyscyplinarnym, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów;
10) pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej
Związku.
VIII.2. Wnioski z ogólnopolskiej ankiety dla klubów
Podstawą organizacji szkolenia w polskim kajakarstwie są kluby, zwłaszcza kadra
szkoleniowa tam zatrudniona (lub wykonująca pracę) oraz zawodnicy zrzeszeni w
tych klubach. Należy podkreślić, że transformacja, która w polskim życiu społecznym
dokonała się w latach 90. spowodowała – tak jak w całym polskim sporcie – upadek
lub poważny kryzys wielu klubów resortowych lub branżowych. Wymusiło to ogromne
zmiany w geografii klubów kajakowych w Polsce, m. in z powodu utraty infrastruktury
treningowej (obiekty, wyposażenie w aparaturę, itd.). Ostatnie 20 lat to okres
powolnej odbudowy potencjału klubowego w polskim kajakarstwie, przede wszystkim
dzięki nowotworzonym klubom, zwłaszcza szkolnym i międzyszkolnym. Cechą tej
nowej rzeczywistości jest, niestety, niepewność zatrudnienia, niskie wynagrodzenia
lub brak perspektyw rozwoju zawodowego kadry szkoleniowej. Zjawiska te znalazły
swoje potwierdzenie w ogólnopolskiej ankiecie, którą władze Polskiego Związku
Kajakowego przeprowadziły w wśród polskich klubów kajakowych. Jej wyniki oraz
pozyskane dane statystyczne są istotną wiedzą, która obecnie wpisana jest w
działania, decyzje i plany władz Polskiego Związku Kajakowego oraz biura Polskiego
Związku Kajakowego.
Z ankiet klubowych wynika między innymi, że:
 60% klubów korzysta z cudzych obiektów, wynajmując je na określone
godziny;
 20% kadry szkoleniowej pracuje społecznie, głównie w mniejszych klubach;
 25% klubów opiera swoje szkolenie na klasach sportowych, a 75% na
popołudniowych szkółkach;
 70% przychodów statutowych klubów to składki członkowskie oraz wsparcie
macierzystej gminy.
Z części problemowej ankiety, gdzie znalazły się wypowiedzi na temat
problemów, z którymi borykają się kluby oraz rozwiązań, które posłużyłyby
rozwojowi szkoleniowemu, wynika, że:
a) głównymi problemami są skromne lub bardzo skromne klubowe budżety,
co uniemożliwia:
 zakup aparatury oraz sprzętu indywidualnego z odpowiednimi
atestami;
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 odpowiednią aktywność startową w kraju i zagranicą zawodników;
 zapewnienie ciągłości szkoleniowej w klubie (brak perspektyw dla
młodego pokolenia trenerów);
b) wśród propozycji rozwiązań dominuje postulat zintegrowanego działania
Zarządu i Biura Polskiego Związku Kajakowego, okręgów oraz klubów w
zakresie:
 wszechstronnej popularyzacji kajakarstwa;
 szkolenia sportowego oraz podnoszenia kwalifikacji kadry
szkoleniowej;
 współpracy z samorządami gminnymi i wojewódzkimi;
 doceniania terenowej pracy w klubach, zwłaszcza wychowujących
reprezentantów Polski i medalistów imprez międzynarodowych.

VIII.3. Metoda SPIN analizy strategicznej
Z uwagi na postulat wielokierunkowej i szerokiej analizy problemów dotyczących
kajakarstwa i jego otoczenia, a także z powodu różnorodności i stopnia trudności
zagadnień poruszanych przez interesariuszy, w celu uporządkowania informacji i
selekcji rozwiązań zastosowano technikę analityczną SPIN.
Nazwa SPIN to skrót do angielskich słów (Situation – Problem – Impact – Need). Jest
to skuteczne narzędzie stosowane przede wszystkim w biznesie do badania sytuacji
problemowych (lub ich grup) z punktu widzenia zagrożeń dla analizowanej
organizacji, wynikających z zaniechania działań w sprawach dla tej organizacji
najistotniejszych.
SPIN odznacza się nieco węższym podejściem niż SWOT, chociaż obie metody nie
wykluczają się wzajemnie w badaniu. Zaletą SPIN jest szybkość i praktyczność
analizy, zwłaszcza w:
1) identyfikowaniu najistotniejszych problemów/przeszkód w rozwoju organizacji;
2) ustalaniu priorytetów i wyboru spraw, którymi należy się zająć w pierwszej
kolejności;
3) ocenie potencjalnych szkód, do których może dojść przy braku działań;
4) ustalaniu hic et nunc niezbędnych działań, aby problemom zaradzić.
Uwzględniając zapisy Statutu Polskiego Związku Kajakowego, Misji Polskiego
Związku Kajakowego oraz wnioski wynikające z treści wcześniejszych uwag
zawartych w niniejszym opracowaniu, władze Polskiego Związku Kajakowego
stawiają sobie następujące cele główne oraz szczegółowe.
Cele główne:
1. Podniesienie poziomu osiągnięć sportowych polskich kajakarzy na arenie
międzynarodowej.
2. Rozwój organizacyjny kajakarstwa na ternie całego kraju.

3. Integracja społeczna związana
wychowawczymi i kulturowymi.

z

kajakarstwem

oraz

jego

walorami

Cele szczegółowe:
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1. Podniesienie poziomu osiągnięć sportowych na arenie międzynarodowej.
2. Zwiększenie liczby medali oraz liczby miejsc finałowych na imprezach
mistrzowskich międzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych.
3. Wzrost poziomu sportowego w konkurencjach o niższym poziomie.
4. Stworzenie modeli szkoleniowych adekwatnych dla danych środowisk (w
triadzie Biuro Polskiego Związku Kajakowego – samorząd – klub).
5. Realizacja autorskiego projektu (specjalnego) dla kanadyjek kobiet.
6. Opracowanie program rozwoju zawodowego trenerów.
7. Reorganizacja pionu szkolenia Polskiego Związku Kajakowego.
8. Opracowanie specjalnych programów rozwojowych dla konkurencji.
9. Opracowanie modeli szkoleniowych dla talentów sportowych ze względu na
sytuację klubu macierzystego
10. Opracowanie zróżnicowanych modeli szkoleniowych dla klubów we
współpracy z samorządem .
Zadanie: opracowanie programu rozwoju zawodowego trenerów.
Trener lub instruktor to podstawowy element w strukturze szkoleniowej. W polskim
kajakarstwie trener pracujący w klubie odgrywa nie tylko rolę szkoleniową, jaka jest
bezpośrednio związana z tą profesją, ale też w większości przypadków podstawową
rolę organizacyjną, będąc jednocześnie pracownikiem administracyjnym,
organizatorem imprez lub np. menadżerem poszukującym środków finansowych.
Dodatkowe trudności związane są z częstymi zmianami zasad organizacji szkolenia
niemal w każdej kategorii wieku i w każdej instytucji: od samorządowych grantów,
poprzez ACSS, kończąc na kadrach wojewódzkich. Pomimo raczej niesprzyjającego
otoczenia organizacyjnego ciągle istnieje dość liczna grupa trenerów, która z
poświęceniem zajmuje się prowadzeniem grup szkoleniowych, odkrywaniem
talentów i prowadzeniem ich do coraz wyższego poziomu sportowego. Zarząd
Polskiego Związku Kajakowego zdając sobie sprawę z decydującej roli trenera
klubowego, będącego niejako „trenerem pierwszego kontaktu”, od którego postawy
zależy zaangażowanie się młodego sportowca w proces treningu, od jakiegoś czasu
zwrócił uwagę na znaczenie komunikacji oraz wzajemnych relacji na linii: dyrektor
sportowy – trener szkolenia centralnego – trener klubowy. Efektem tego wydaje się
być zjawisko lepszej integracji oraz większej mobilizacji środowiska trenerskiego
wokół wspólnie zdefiniowanego celu sportowego. W celu zwiększenia efektywności
pracy szkoleniowej w każdej konkurencji kajakowej olimpijskiej i nieolimpijskiej, od
początkującego zawodnika do członka KNS, Zarząd Polskiego Związku Kajakowego
zamierza podjąć następujące działania:
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 opracować program motywacyjny dla trenerów;
 organizować cykliczne warsztaty specjalistyczne dla trenerów, szczególnie dla
trenerów zajmujących się kadrą narodową (w każdej dyscyplinie i kategorii
wiekowej);
 wspierać w organizowaniu staży zagranicznych;
 stworzyć platformę elektroniczną nt. obecnych oraz planowanych programów
szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i warsztatów w Polsce i zagranicą;
 reaktywować Radę Trenerów Polskiego Związku Kajakowego.
Zadanie: reorganizacja pionu szkolenia.
Rosnąca konkurencja na świecie oraz nasilenie się rywalizacji międzynarodowej
począwszy od najmłodszych kategorii wiekowych stawia coraz większe wymagania
przed pionem szkolenia Polskiego Związku Kajakowego. W celu lepszego
wykorzystania kompetencji zawodowych dyrektora sportowego biuro Polskiego
Związku Kajakowego czyni starania, aby wzmocnić działania administracyjne
dotyczące organizacji szkolenia. Chodzi tu przede wszystkim o poprawne
przygotowanie dokumentacji szkoleniowej, sprawozdawczej, planistycznej oraz
statystycznej. Z kolei od trenerów zatrudnionych w pionie szkolenia Zarząd Polski
Związek Kajakowy oczekuje coraz pełniejszego rozeznawania, monitorowania i
kreowania szkolenia, z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej, kadrowej i społecznej
wszystkich środowisk uczestniczących w rywalizacji sportowej w ramach Polskiego
Związku Kajakowego. W celu kontynuowania opisanych działań Zarząd Polskiego
Związku Kajakowego realizuje lub wkrótce rozpocznie wdrażanie następujących
działań:
 wzmocnienia pionowego zarządzania szkoleniem centralnym;
 ujednolicenia oceny cykli szkoleniowych oraz występów reprezentacji;
 wzmocnienia personalne pionu szkolenia w zakresie monitorowania imprez
mistrzowskich juniorów i juniorów młodszych;
 szybkiego reagowania na strukturalne zmiany finansowania szkolenia w
klubach oraz okręgach;
 powołania koordynatorów szkolenia w okręgach.
Zadania: opracowanie specjalnych programów rozwojowych dla poszczególnych
konkurencji. Opracowanie modeli szkoleniowych dla talentów sportowych ze względu
na sytuację klubu macierzystego.
Perspektywy wynikowe w polskim kajakarstwie w dłuższym czasie kształtują się
umiarkowanie optymistycznie. Podstawy do takiego stwierdzenia znajdują się w
licznych międzynarodowych osiągnięciach na imprezach mistrzowskich polskich
juniorów, juniorów młodszych oraz młodzieżowców. Jednakże należy stwierdzić
spore zróżnicowanie pod tym względem w poszczególnych konkurencjach.
Konfiguracja zawodników z dużym doświadczeniem reprezentacyjnym oraz
zawodników młodych (poniżej 23 lat) o sporym potencjale rozwojowym jest inna
niemal w każdej konkurencji. Dodatkowo pojawia się sporo utalentowanych
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zawodników z ośrodków mniejszych, które konsekwentnie odbudowują swoja
sportową pozycję na kajakowej mapie Polski. Sytuacja ta wymaga od Zarządu
Polskiego Związku Kajakowego maksymalnych starań, aby skupiając się na
osiągnięciach reprezentacji seniorów nie stracić z pola widzenia zdolnej młodzieży,
która do tej reprezentacji kiedyś ma szanse awansować. Zadania:





opracowanie planów rozwojowych dla poszczególnych konkurencji;
opracowanie kilkuletniego planu szkoleniowego dla kanadyjek kobiet;
monitorowanie rozwoju talentów;
stworzenie funduszu socjalno-materialnego dla utrzymania ciągłości szkolenia
zawodników z mniejszych ośrodków.

Zadanie: opracowanie zróżnicowanych modeli szkoleniowych dla klubów we
współpracy z samorządem.
Ogólnopolska sytuacja wśród polskich klubów kajakowych przedstawia zjawisko
niemałej aktywności klubów w poszukiwaniu rozwiązań własnych problemów
organizacyjno-finansowych. Wiele klubów znalazło zrozumienie oraz profesjonalne
wsparcie w samorządzie gminnym lub wojewódzkim, nierzadko na obu tych
szczeblach. Jednakże sporo jest też środowisk, które z różnych powodów wsparcia z
samorządu nie otrzymują. Władze Polskiego Związku Kajakowego od dłuższego
czasu widzą w samorządzie trwały fundament działalności klubów, co z kolei zapewni
stabilną pracę szkoleniową. Ponieważ zajętym bieżącą i wymagająca dużego wysiłku
organizacyjnego działalnością klubom nie udaje się skutecznie wymieniać
doświadczeń i korzystać ze sprawdzonych (często łatwo dostępnych) rozwiązań,
Polski Związek Kajakowy zamierza na tę sprawę położyć jeszcze większy nacisk,
realizując poniższe zadania:
 stworzenie w Polskim Związku Kajakowym banku rozwiązań organizacyjnofinansowych;
 prezentacja istniejących rozwiązań podczas ogólnopolskich narad klubów;
 kontynuacja polityki zacieśniania współpracy z samorządami;
 stosowanie
partnerstwa
związkowo-samorządowego
w
przyjętych
rozwiązaniach;
 odbudowa obecności klas sportowych w szkołach podstawowych oraz w
gimnazjach.
VIII.4. Rozwój organizacyjny kajakarstwa na terenie całego kraju
Cele szczegółowe:





popularyzacja kajakarstwa;
zwiększenie liczby zawodników i klubów;
zwiększenie liczby kadry szkoleniowej;
poprawa poziomu materialnego funkcjonowania klubów, w tym obiektów
specjalistycznych;

 koordynacja współpracy okręgów i reaktywacja nieistniejących.
Zadania
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1. Realizacja wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystki programu
upowszechniania kajakarstwa.
2. Wsparcie start-up pod względem formalnoprawnym dla inicjatorów nowych
przedsięwzięć
3. Wsparcie sprzętowe dla nowych klubów. Partnerstwo producentów,
koordynacja Biura Polskiego Związku Kajakowego.
4. Stworzenie systemu sprawiedliwego wsparcia trenerów pozostających poza
strukturami Polskiego Związku Kajakowego, osiągającymi sukcesy
5. Intensyfikacja współpracy okręgów
Integracja społeczna w oparciu o kajakarstwo
 kontynuacja działań integrujących:
• międzypokoleniowo;
• ze środowiskiem ludzi niepełnosprawnych;
• ze środowiskiem mundurowym;
 konsekwentne stosowanie standardów etycznych
przedstawicieli środowiska;
 realizacja programu imprez integracyjnych.

przez

wszystkich

VIII.5. Spodziewane rezultaty i korzyści wdrażanej strategii
Dla Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Kajakowego:
1) jasne i przejrzyste zasady funkcjonowania pionu szkolenia Polskiego Związku
Kajakowego, w tym zakresy odpowiedzialności;
2) stworzenie procedur działań Związku I jego organów;
3) reaktywacja okręgowych związków kajakowych:
a) wzmocnienie pozycji okręgowych związków kajakowych;
b) lobbing w samorządach;
c) większe środki na realizację zadań zleconych;
d) mocniejsza pozycja Polskiego Związku Kajakowego we władzach
europejskich i światowych.
Dla interesariuszy:
1) pomoc małym i średnim klubom kajakowym (materialna, szkoleniowa,
finansowa);
2) stworzenie nowych miejsc pracy dla trenerów;
3) zarządzanie oparte na wartościach (efektywność, współpraca, praca
zespołowa, przejrzystość, zaufanie) – zmiana sposobu myślenia wszystkich
interesariuszy;
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4) wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk: zmiana mentalności i sposobu
myślenia wszystkich interesariuszy = większe zainteresowanie dzieci,
rodziców, mediów;
5) kreowanie wartości, postaw, praktyk, zachowań;
6) wzmocnienie pozytywnego wizerunku kajakarstwa w Polsce i zagranicą.
W obszarze procesów wewnętrznych:
1)
2)
3)
4)

spisanie procedur;
przypisanie zakresów odpowiedzialności za poszczególne obszary;
powołanie koordynatora wprowadzanego programu „Kultura Organizacyjna”;
usprawnienie zarządzania projektowego.

Dla pracowników:
1) pozyskanie nowej wiedzy z zakresu nowoczesnych form, metod i środków
treningowych;
2) poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (głównie na linii trenerzy
klubowi – klub jako organizacja – trener szkolenia olimpijskiego);
3) lepsze wyniki na arenie międzynarodowej;
4) wyższe wynagrodzenie, nagrody.
VIII.6. Definiowanie programów strategicznych
Szkolenie i rozwój trenerów w Polsce w latach 2016-2018
1) wzmocnienie i profesjonalizacja Polskiego Związku Kajakowego w zakresie
szkolenia, wokół którego ogniskują się wszystkie wysiłki Polskiego Związku
Kajakowego. Nadzór systemowy pionu szkolenia;
2) cykl wszechstronnych szkoleń dla „terenu” (warsztat trenerski, sędziowanie,
nauka, praktyka);
3) praca nad osobistym rozwojem trenera: kultura, motywacja, wychowawca,
lider, wzór;
4) wypracowanie specyficznych zasad kwalifikacji zawodowej dla trenerów w
ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Sportu w ścisłej współpracy z Instytutem
Sportu.
Program wsparcia małych i średnich klubów
1) powołanie zespołu roboczego ds. klubów;
2) „Pogotowie klubowe” w biurze PZS;
3) program motywacyjny dla trenerów: nagrody za medale, opłaty za zmiany
barw klubowych;
4) lobbing PZS w samorządach.
Zmiana kultury organizacyjnej (wartości, postawy, praktyki)
1) Stworzenie przez Zarząd Kodeksu Dobrych Praktyk oraz nadzór nad jego
stosowaniem;
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2) wykorzystanie już istniejących mechanizmów;
3) egzekwowanie wysokich wymagań Komisji Konkursowej Polskiego Związku
Kajakowego;
4) raporty Komisji Technicznej po zawodach;
5) skuteczność działania wszystkich Komisji przy Zarządzie Polskiego Związku
Kajakowego..
Program wspomagania utalentowanych zawodników w Polsce
1) praca nad edukacją trenerów kadry olimpijskiej;
2) profesjonalizacja organizacji i procesu szkolenia: zredefiniowanie roli trenera –
upowszechnienie takich obszarów, jak praca ogólnorozwojowa, nauka,
monitoring, itd.;
3) możliwość skoszarowania najlepszych zawodników, w celu lepszego
wykorzystania środków oraz możliwości spójnego treningu i sparringu;
4) lepiej opracowana (osobna) ścieżka dla talentów;
5) określenie standardu kadry seniorów (odpowiednia liczebność – min. 8 osób +
poziom zabezpieczenia potrzeb: zawody, treningi, sprzęt).
Program upowszechniania kajakarstwa w Polsce
1) dofinansowanie trenerów ze wszystkich województw w celu utworzenia
nowych grup szkoleniowych;
2) zakup niezbędnego, podstawowego sprzętu kajakowego, umożliwiającego
powstanie nowych grup (start-up);
3) dofinansowanie wspólnych sportowych wakacji i sportowych ferii dla nowych
grup szkoleniowych;
4) organizacja cyklu turniejów okazjonalnych dla dzieci z nowych grup (turnieje
mikołajkowe, z okazji Dnia Dziecka);
5) Szkolenia dla instruktorów z gier i zabaw kajakowych;
6) wprowadzanie zajęć kajakowych w przedszkolu.
VIII.7. Zakładane rezultaty wprowadzenia zmian programowych
Szkolenie i rozwój trenerów w Polsce w latach 2019-2020
1) kompetentni, wyedukowani szkoleniowcy w Polsce;
2) efektywniejszy trening;
3) intensyfikacja pracy w klubach.
Program wsparcia małych i średnich klubów
1)
2)
3)
4)

powstanie silniejszych klubów w Polsce;
większa konkurencja w kraju na zawodach krajowych;
podniesienie poziomu sportowego;
większe możliwości pozyskania środków z samorządu terytorialnego.

Zmiana kultury organizacyjnej Polskiego Związku Kajakowego (wartości – postawy –
praktyki)
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1) zbudowanie zaufania na linii Polskiego Związku Kajakowego – Kluby, trenerzy
kadry – trenerzy klubowi;
2) intensyfikacja szkolenia w klubach;
3) realizacja hasła „Wszyscy pracujemy na jeden, wspólny sukces”;
4) zrozumienie wszystkich działań Polskiego Związku Kajakowego przez
członków Związku i otoczenie;
5) transparentność, przejrzystość działania, dążenie do doskonałości;
6) praca zespołowa;
7) ograniczenie konfliktów;
8) wysłuchanie potrzeb środowiska.
Program wspomagania utalentowanych zawodników w Polsce
1) wyszukiwanie uzdolnionych, młodych adeptów szermierki;
2) projektowanie indywidualnej ścieżki kariery (od szkoły podstawowej do
uzyskania wyższego wykształcenia),
3) umożliwienie pozostania utalentowanego zawodnika w kajakarstwie do
kategorii wiekowej seniora – stworzenie perspektyw: brak poczucia
porzucenia, braku zainteresowania, przy jednoczesnym motywowaniu –
dajemy coś więcej niż tylko sport;
4) płynny nabór utalentowanych zawodników do reprezentacji = ciągłość w
zdobywaniu medali na arenach międzynarodowych.
Program upowszechniania kajakarstwa w Polsce
1) stworzenie nowych grup szkoleniowych;
2) większa liczba licencji krajowych = większy zasięg kajakarstwa;
3) większe zainteresowanie kajakarstwem w Polsce.
VIII.8. Korzyści, jakie niosą ze sobą zrealizowane programy
Szkolenie i rozwój trenerów w Polsce w latach 2019-2020
1) większa motywacja młodych instruktorów/trenerów kajakarstwa do wybrania
ścieżki trenerskiej, jako właściwej drogi rozwoju zawodowego, z racji dbałości
Polskiego Związku Kajakowego o ich dalszy rozwój i zdobywanie szlifów
zawodowych;
2) większa konkurencja wśród trenerów w Polsce o pracę w najlepszych klubach
i w kadrze narodowej.
Program wsparcia małych i średnich klubów
1) lepsze wyniki zawodników na arenach międzynarodowych;
2) wyższe dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki;
3) pozyskanie sponsorów = możliwość dywersyfikacji przychodów.
Zmiana kultury organizacyjnej Polskiego Związku Kajakowego (wartości – postawy –
praktyki)
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1) dążenie do osiągnięcia wspólnego celu (wspólna praca zespołowa);
2) wyeliminowanie nieetycznego zachowania wśród trenerów, sędziów,
zawodników, działaczy;
3) przyjazna organizacja (stworzenie pozytywnego wizerunku Polskiego Związku
Kajakowego);
4) stworzenie mody na kajakarstwo;
5) wyeliminowanie działań sprzyjających korupcji.
Program wspomagania utalentowanych zawodników w Polsce
1) zwiększenie konkurencji zawodniczej;
2) zwiększenie atrakcyjności klubu, w którym został zidentyfikowany talent;
3) motywacja dla trenerów w szukaniu uzdolnionych młodych zawodników.
Program upowszechniania kajakarstwa w Polsce
1) większa świadomość Polaków o kajakarstwie;
2) większe zainteresowanie kajakarstwem;
3) kajakarstwo obecne w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach
ponadpodstawowych.
IX. PLANY SZKOLENIA
Kierowanie procesem szkolenia sportowego w kajakarstwie jest niczym innym, jak
procesem planowania, organizowania, przewodzenia, czyli kierowania w węższym
znaczeniu i kontrolowania działalności trenerów Polskiego Związku Kajakowego oraz
członków Związku.
Składowe kierowania, czyli planowanie, przewodzenie i kontrola, są to pojęcia
podstawowe w procesie szkolenia, które wzajemnie się przeplatają i uzupełniają.
Żeby planowanie miało sens, trzeba odpowiednio kierować i kontrolować proces
treningowy. Te trzy pojęcia są nierozerwalnie ze sobą związane.
Planowanie
Pod pojęciem planowanie sportowe w kajakarstwie rozumiemy zespół wiążących
dyrektyw określonej organizacji sportowej, ustalającej porządek pracy na dany,
określony okres, tak, aby zapewnić ciągłość, długofalowość i sterowalność procesem
rozwoju sportu oraz szkolenia zawodników, zespołu czy drużyny. Proces szkolenia
musi być odpowiednio rozłożony w czasie. Nie może stanowić zbioru zdarzeń
przypadkowych, lecz być działalnością świadomie zorganizowaną, w której udział
czynników nieprzewidzianych jest ograniczony do minimum. Narzędziem
regulującym taki tok pracy jest plan.
Plan powinien charakteryzować się następującymi cechami podstawowymi:
Celowość – wykonanie planu winno prowadzić do osiągnięcia zamierzonego
celu w ściśle określonym terminie. Trzeba zwrócić uwagę, że nawet pełna
realizacja planu przy braku efektów pracy nie może stanowić w żadnym
przypadku podstawy do pozytywnej oceny włożonego w nią wysiłku trenera i

zawodników. Wysunąć stąd możemy wniosek, że skoro istotą treningu jest
osiągnięcie celów, a nie realizacja planu, trzeba go systematycznie
kontrolować i w razie potrzeby poddać rewizji, a więc musi on być elastyczny.
Elastyczność – możliwość dokonywania zmian i wprowadzania korekt w
trakcie realizacji planu. Plan elastyczny, zawierający dobrze określone cele,
musi opierać się na rzetelnej wiedzy, czyli musi być ugruntowany poznawczo i
racjonalnie. Zwiększy to niewątpliwie kompletność planu, pozbawiając go
niepożądanych braków lub sprzeczności.
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Wykonalność – skoordynowanie zamierzeń z warunkami działalności, z
aktualnymi możliwościami zawodników. Plan szkoleniowy powinien zawierać
cele i zadania na miarę możliwości zawodników i trenera. Stanie się przez to
bardziej komunikatywny, czytelny dla wykonawców, a zatem będzie
operatywny.
Przejrzystość – jednoznaczny i zrozumiały zarówno dla trenera, jak i
zawodnika.
Formy planowania
Plan perspektywiczny – głównym jego zadaniem jest wytyczenie kierunku
postępowania z grupą sportową na przestrzeni, co najmniej kilku lat. Mimo pozornie
wielkiej rozpiętości zagadnień w tak długim czasie, plan ten w konsekwencji decyduje
o rozwoju grupy. Obejmuje on okres od 4 do 6 lat, np. w pracy z młodzikami bierze
się pod uwagę plan dalszego ich rozwoju w grupie juniorów, a nawet w kategorii
seniorów. Plan z kadrą olimpijską opiera się na 4-letnim cyklu pracy z zawodnikami.
Plan perspektywiczny jest w zasadzie dokumentacją opisową. Sporządza go
kierownictwo pionu szkolenia wraz z trenerami prowadzącymi poszczególne
szkolenie.
Roczny plan szkolenia – na podstawie sporządzonego planu perspektywicznego
zostaje opracowany roczny plan organizacji szkolenia. Jest on ściśle powiązany z
okresami treningowymi danej grupy szkoleniowej. Plan ten składa się z części
opisowej i graficznej.
W części opisowej uwzględnia się:
a) Generalne zadania stojące przed zawodnikami (w roku);
b) środki, za pomocą, których trener chce osiągnąć postawiony cel;
c) obsadę kadry szkoleniowej.
W części graficznej należy przedstawić:
a)
b)
c)
d)

liczbę treningów w poszczególnych okresach;
liczbę zgrupowań i zawodów różnych typów;
terminarz badań lekarskich, kursów szkoleniowych
propozycje pracy treningowej w rozbiciu na 12 miesięcy i 52 tygodnie.

Sprawozdawczość
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Celem sprawozdania jest podsumowanie i zanalizowanie przeprowadzonego okresu
treningowego. Sprawozdanie powinno zawierać odpowiedzi, w jaki sposób
poszczególne punkty planu, np. rocznego, zostały zrealizowane w praktyce. W
sprawozdaniach należy posługiwać się obiektywnym materiałem. Na końcu muszą
pojawić się wnioski i propozycje zorganizowania kolejnego cyklu szkoleniowego.
X. FINANSE POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO
Działalność programowa Polskiego Związku Kajakowego jest dofinansowywana
głównie z dotacji przekazywanych na zadania zlecone z Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
Departament Sportu Wyczynowego dofinansował ze środków budżetu państwa
zadania związane z przygotowywaniem zawodników kadry narodowej do udziału
w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata
i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich, przygotowywaniem zawodników
kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych,
mistrzostwach świata i Europy oraz zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży
uzdolnionej sportowo, przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w zawodach
międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców.
Podstawowym warunkiem przyznania środków finansowych na dofinansowanie
powyższych zadań zleconych jest
zobowiązanie Związku o przekazaniu na
realizację tych zadań od 2 do 5% udziału własnych środków finansowych. Taki
wymóg nakłada Minister Sportu i Turystyki na związki sportowe.
Oferta zadań zleconych obejmowała wszystkie akcje szkoleniowe zgrupowania
krajowe i zagraniczne, imprezy krajowe i zagraniczne, badania diagnostyczne,
szkolenie, a także stypendia sportowe, kontrakty, sprzęt sportowy i specjalistyczny,
opiekę medyczną oraz produkty lecznicze i suplementy diety.
Departament
finansował ponadto
uzdolnionej sportowo w:

zadania w zakresie szkolenia młodzieży

Szkole Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim
Szkole Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie
Szkole Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu
Szkole Mistrzostwa Sportowego w Wałczu
Szkole Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
Departament Sportu dla Wszystkich finansował zadania w zakresie rozwijania sportu
dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, masowych imprez sportowych oraz
programów edukacji kajakowej dla dzieci.
Polski Związek Kajakowy nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z tym
pozostałe kierunki działalności statutowej, jak działalność organizacyjna i
propagandowa, finansowane są z dochodów własnych Związku pozyskanych ze

składek członkowskich, wpłat wspomagających działalność statutową, licencji
sędziowskich, zawodniczych oraz klubowych, a także z odsetek od konta bieżącego.
Główną działalnością Polskiego Związku Kajakowego jest realizacja zadań
publicznych dofinansowywanych ze środków budżetu państwa oraz Funduszu
Strona | 125 Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie podpisanych umów z Ministerstwem Sportu
i Turystyki, do których wcześniej preliminarze zatwierdza Zarząd Związku.
Z działalności tej sporządzane są, zgodnie z przepisami, roczne rozliczenia zadań
zleconych oraz sprawozdanie finansowe składające się z rachunku zysków i strat,
bilansu i informacji dodatkowej, zatwierdzonej przez Zarząd po wcześniejszej
ocenie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Kajakowego oraz opinii sporządzonej
przez niezależnego biegłego rewidenta.
Przedstawione zestawienia
w poszczególnych latach.

informują

o

realizacji

przychodów

i

wydatków

Tabela przychodów na dofinansowanie zadań publicznych i działalność
statutową Związku w roku 2018
2018
I. Dotacje na zadania
zlecone, w tym:

19 580 560,24 zł

Szkolenie centralne

16 751 192,24 zł

SMS

1 325 000,00 zł

Sport osób
niepełnosprawnych

632 868,00 zł

Turystyka i obozy sportowe

335 000,00 zł

Zawody międzynarodowe
w kraju

536 500,00 zł

II. Przychody na działalność
statutową Związku, w tym
wpłaty:

547 142,90 zł

Składki członkowskie

42 900,00 zł

Wpłaty licencyjne i startowe

343 747,37 zł.

Wpłaty na działalność
statutową Związku

160 495,53 zł.

Tabela kosztów związanych z realizacją powierzonych zadań publicznych
finansowanych ze środków budżetu państwa i Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej za rok 2018
2018
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I. Wydatki poniesione na
realizację zadań zleconych,
w tym:

19 580 560,24 zł

Szkolenie centralne

16 751 192,24 zł

SMS

1 325 000,00 zł

Sport osób
niepełnosprawnych

632 868,00 zł

Turystyka i obozy sportowe

335 000,00 zł

Zawody międzynarodowe w
kraju

536 500,00 zł

Tabela kosztów związanych z realizacją zadań działalności statutowej Związku
oraz poniesionych kosztów finansowanych ze środków własnych do
poszczególnych zadań publicznych za rok 2018
2018
I. Wydatki poniesione ze
środków własnych na
realizację zadań
publicznych, w tym:

837 560,00 zł

Szkolenie centralne

635 800,00 zł

SMS
Sport osób
niepełnosprawnych

26 500,00 zł
8 760,00 zł

Zawody międzynarodowe w
kraju

166 500,00 zł

II. Wydatki na działalność
statutową Związku

5 325,49 zł

