Warszawa, dnia 30.11.2017r.
Protokół z konferencji szkoleniowej trenerów PZŁucz
w Krakowie w dniu 25.11.2017r.
W konferencji trenerów w Krakowie w dniu 25.11.2017r, po zebraniu Zarządu PZŁucz. w dniu
24.11.2017r. uczestniczyli najlepsi polscy szkoleniowcy, wychowawcy reprezentantów kraju
i posiadający najwięcej zawodników w składach kadry narodowej w roku 2017 i na rok 2018.
Konferencja szkoleniowców odbyła się w sali konferencyjnej hotelu „Krakus” była zapowiedziana
podczas kursokonferencji w Rzeszowie w dniach 3-5.11.2017r przy obecności przedstawiciela
Ministerstwa Sportu i Turystyki Pana Włodzimierza Pazika w celu wypracowania wspólnego
konsensusu w sprawach regulaminowo – szkoleniowych obowiązujących w Związku od sezonu
sportowego 2018.
Uczestnicy:
1. Maciaszek Jacek – V-ce Prezes ds. szkoleniowo-sportowych,
2. Rabska Anna – V-ce Prezes ds. organizacyjnych PZŁucz
3. Siemońska Ewa – Przewodnicząca Kolegium Sędziów i trener KS Boruta Zgierz
4. Patlewicz Henryk – trener kadry narodowej juniorek
5. Kowalczyk Zbigniew – trener kadry narodowej juniorów i trener KS Społem Łódź
– 13 zawodników w kadrze narodowej
6. Lach Jan – LKS Łucznik-Żywiec – 26 zawodników w kadrze narodowej
7. Patryas Wiktor – LKS Łucznik-Żywiec – 26 zawodników w kadrze narodowej
8. Kocik Kazimierz – KS Obuwnik Prudnik – 11 zawodników w kadrze narodowej
9. Pazdyka Adam – SŁ Marymont Warszawa – 11 zawodników w kadrze narodowej
10. Machera Helena – UKS Talent Wrocław – 11 zawodników w kadrze narodowej
11. Stempel Leszek – KS Agros Zamość – 8 zawodników w kadrze narodowej
12. Trojnar Jacek – CWKS Resovia Rzeszów – 7 zawodników w kadrze narodowej
13. Jurzak Henryk – GLKS Unia Pielgrzymka – 6 zawodników w kadrze narodowej,
14. Pater Henryk – GLKS Zryw Dobrcz – 3 zawodników w kadrze narodowej,
15. Michalski Dawid – MLKS Czarna Strzała – 3 zawodników w kadrze narodowej,
16. Janiszewski Ryszard – AZS Oś Surma Poznań – 2 zawodników w kadrze narodowej,
17. Jabłoński Aleksander – UKS Grot Zabierzów – 1 zawodnik w kadrze narodowej,
Pozostali zaproszeni trenerzy na konferencję nie przyjechali:
- Soliński Paweł – KS Drukarz Warszawa
- Ponikowski Arkadiusz – KS Stella Kielce
- Pacura Ryszard – KS Płaszowianka Kraków
- Włosik Krzysztof – MGOKiS Dobczyce
- Potulski Ryszard – MRKS Gdańsk
Poniżej podstawowe założenia i cele w działalności organizacyjno-szkoleniowej PZŁucz:
1. Podczas wspólnej narady szkoleniowej ustalono jednogłośnie nowy projekt regulaminu
kwalifikacji zawodników do reprezentacji kraju seniorów i juniorów w roku 2018
przyjmując kryteria, które odpowiadały wszystkim trenerom. Na wszystkie zawody
zagraniczne we wszystkich kategoriach wiekowych w łucznictwie klasycznym
kwalifikować się będą tylko zawodnicy na podstawie osiąganych wyników sportowych wg
rankingu zajmowanych miejsc w klasyfikacji końcowej zawodów: np. od 1 do 3, od 1 do 4,
od 1 do 6 w wytypowanych przez PZŁucz. zawodach kwalifikujących zawodników do
reprezentacji kraju. Projekt tych kryteriów będzie niezwłocznie zatwierdzony przez Zarząd
PZŁucz na najbliższym posiedzeniu w grudniu 2017 roku. Ustalone kryteria regulaminowe
w załączeniu do niniejszego protokołu.
2. Ponadto ustalono wspólnie koncepcję szkoleniową Związku na rok 2018 i obecny cykl
olimpijski – „2020”.

3. Czas strzelania ustalony w roku 2017 – 150 sek – na 6 strzał i 90 sek – na 3 strzały
obowiązuje tylko na zawodach ogólnopolskich PZŁucz: 6 rund Pucharu Polski OPEN
i 4 rund PP Juniorów mł. Jest to zgodne z regulaminem łucznictwa w Polsce i WA, który
mówi o czasie strzelania serii 6-cio strzałowej – „…do 240 sekund…”.
V-ce Prezes PZŁucz. ds. szkoleniowo-sportowych przypomniał wszystkim, że podczas
kursokonferencji w Rzeszowie w dniach 3-5.11.2017r. był przedstawiany przez oponentów
problem czasu strzelania ale również został ten problem rozwiązany w głosowaniu
w którym zdecydowana większość trenerów dalej poparła strzelanie na zawodach Pucharów
Polski w czasie 150 sekund i 90 sekund.
4. Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach wiekowych odbywają się w czasie:
240 sekund i 120 sekund.
5. Na pozostałych zawodach organizowanych w kraju – bezpośredni organizator zawodów
podejmuje decyzje o czasie strzelania serii 6-cio i 3 strzałowej od 150 do 240 sek oraz 90 do
120 sek.
6. Do kryteriów kwalifikujących zawodników do kadry narodowej zalicza się
3 wyniki w konkurencji 2x70 metrów. W tym rankingu zaliczony może być najwyższy
wynik uzyskany na zawodach w których obowiązywał czas strzelania 240 sekund.
7. Za szkolenie juniorskie w województwach, które powróciło do Interdyscyplinarnych
Stowarzyszeń Związków Sportowych odpowiada V-ce Prezes ds. szkoleniowo-sportowych
i kierownik wyszkolenia PZŁucz.
8. Na zawody zagraniczne z reprezentacją kraju powinno wyjeżdżać w miarę możliwości jak
najwięcej trenerów klubowych do współpracy na zawodach z trenerem głównym, aby nie
powtórzyła się sytuacja z MŚw. w Meksyku, gdzie 1 trener odpowiadał za 7 zawodników.
9. Konsultacje i zgrupowania szkoleniowe kadry narodowej seniorów i juniorów odbywać się
będą tylko w ośrodkach COS: Spała, Szczyrk, Zakopane.
10. W celu poprawy szkolenia młodzieżowego z naborem do I reprezentacji juniorów
i seniorów należy utworzyć ośrodki szkolenia młodzieżowego PZŁucz – OSSM
w najlepszych środowiskach łuczniczych: Mazowsze, Świętokrzyskie-Małopolskie,
Podkarpackie-Lubelskie, Łódzkie-Kujawsko-Pomorskie-Wielkopolskie,
Dolnośląskie-Opolskie, Śląskie.
11. W Ekstraklasie kobiet i mężczyzn obowiązkowe składy drużyn wynoszą 3 zawodników.
Drużyna może występować w składzie 4 osobowym z zawodnikiem, który może być
dowolnie wymieniany.
12. Poruszono sprawę odmłodzenia składów osobowych I reprezentacji kobiet i mężczyzn.
13. Negatywnie oceniono częste zmiany techniki i sprzętu u zawodników I reprezentacji przez
trenera koreańskiego, które bezpośrednio miały wpływ na wyniki zawodników w Meksyku.
14. Do kadry narodowej na dane półrocze zaliczane będą obowiązkowo 2 wyniki w
konkurencji 2x70m z zawodów Pucharu Polski OPEN. Nie dotyczy to kategorii juniora
młodszego w której do kadry narodowej zaliczane będą 3 najlepsze wyniki w danym
półroczu z dowolnych zawodów kalendarza imprez PZŁucz.
15. W zawodach Pucharu Polski OPEN tak jak w roku 2017 zawodnicy strzelać będą
konkurencję 2x70m w sobotę rano, następnie 2x70m popołudniu i pojedynki eliminacyjne
drużyn w ramach Ekstraklasy. W niedzielę zawodnicy będą strzelać pojedynki eliminacyjne
systemem „każdy z każdym” w 1/8 finału po utworzeniu rankingu 16 najlepszych kobiet
i 16 mężczyzn z sumy wyników 4x70m. Strzelanie 15 pojedynków indywidualnych ma
zapewnić większą odporność psychiczną zawodników.
16. Wszystkie zawody Pucharów Polski i Mistrzostw Polski muszą rozpoczynać się o 8 godz.
17. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski rozgrywane w terminie 30.06-1.07.18 zaliczane będą do
kadry narodowej na I półrocze 2019.
18. W Pucharach Polski Juniorów mł. prowadzone będzie strzelanie drużynowe a drużyny
mogą składać się od 3 do 4 zawodników. Strzelanie drużynowe i strzelanie mikstów
prowadzone będzie bezpośrednio po strzelaniu kwalifikacji 2x60m.

19. Wprowadza się ponownie współzawodnictwo młodzików w ramach Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików rozgrywanych w dawnym układzie 6-ciu stref w terminie do
30.09.2018. Zawody rozgrywane będą tylko w jednej kategorii młodzików – roczniki
2003-2004-2005. W konkurencji drużynowej mogą startować tylko drużyny klubowe.
W tej sprawie PZŁucz wystosował pismo w dniu 6.11.2017r. do Instytutu Sportu – Zespołu
ds. sportu młodzieżowego.
20. Uzgodniono możliwość uczestniczenia w imprezach głównych-zagranicznych, zawodników
kadry narodowej na własny koszt na podstawie decyzji macierzystego klubu sportowego lub
sponsorów wobec braku możliwości finansowych ze strony PZŁucz.
21. Uzgodniono, że biuro PZŁucz jest zobowiązane do udzielania pisemnej odpowiedzi
zainteresowanym członkom statutowym na wszelkie pisemne zapytania i interwencje
skierowane do PZŁucz w terminie do 14 dni od momentu otrzymania pisma.
W wyjątkowych przypadkach czas odpowiedzi ze strony Związku może być wydłużony
do 30 dni, gdy zachodzi konieczność dokładnej analizy dokumentów Związkowych.
22. Wszelkie niejasności i zapytania należy rozwiązywać na drodze porozumienia i wyjaśnień
ze strony PZŁucz wewnątrz struktur działania Związku a nie, jak to miało miejsce
zazwyczaj w dotychczasowej działalności.
Uwaga:
Wszystkie powyższe uzgodnienia zostały w sposób demokratyczny przegłosowane
w poszczególnych punktach po kolei od 1 do 22 przeważnie jednogłośnie. Jedynie w przypadku
uregulowań zawartych w punkcie 3 dotyczącym czasu strzelania na 17 trenerów: 3 osoby były
przeciwne: Helena Machera, Adam Pazdyka, Aleksander Jabłoński. Jedna osoba wstrzymała się
od głosu – Ryszard Janiszewski, natomiast 12 osób było za skróconym czasem strzelania
w sezonie sportowym 2018 tak, jak to miało miejsce w roku 2017.
V-ce Prezes PZŁucz. ds. szkoleniowo-sportowych
Jacek Maciaszek

