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Komunikat nr 1
Pierwsze posiedzenie Zarządu PZŁF
w nowej kadencji (lata 2013 – 2017)
W dniu 4 lipca 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu PZŁF w nowej kadencji 2013
– 2017. Zarząd ukonstytuował się zgodnie ze statutem PZŁF (§ 39 pkt. 1) i uchwalił nową
strukturę organizacyjną.
Prezes PZŁF Zenon Dagiel poinformował członków Zarządu o spotkaniu z Ministrem Sportu i
Turystyki Panią Joanną Muchą w dniu 17 czerwca 2013 r., podczas którego zostały
zaprezentowane główne kierunki polskiego sportu na najbliższe lata. Wynikają z nich nowe
obowiązki, ale i perspektywy dla działalności PZŁF.
Główne zadania PZŁF wiążą się bezpośrednio ze szkoleniem młodzieży.
PZŁF opracował dwa dokumenty: „Wieloletni Program Szkolenia w Łyżwiarstwie
Figurowym” oraz „Strategia Rozwoju Łyżwiarstwa Figurowego do roku 2022”, które będą
stanowić podstawę programu PZŁF w nowej kadencji, nadając szczególną rangę szkoleniu
sportowemu dzieci i młodzieży.
Kierunki działania Zarządu PZŁF w kadencji 2013-2017:
· nauka i szkolenie początkowe: przygotowanie programów nauczania podstawowego w
klubach sportowych z wykorzystaniem istniejącej bazy lodowisk krytych, sezonowych i
tzw. „Białych Orlików”,
· system organizacji naboru i prowadzenia szkolenia podstawowego w łyżwiarstwie
figurowym, pozyskiwanie jak największej ilości chętnych do uprawiania tej dyscypliny
sportu w wieku 5 - 7 lat,
· szkolenie w szkółkach łyżwiarskich, UKS-ach i klubach sportowych,
wyselekcjonowanie szerokiej grupy młodzieży do szkolenia ukierunkowanego,
· szkolenie w kadrach wojewódzkich przy opiece merytorycznej federacji wojewódzkich,
koordynowane i monitorowane przez PZŁF,
· przygotowanie indywidualnych ścieżek szkolenia dla najzdolniejszych zawodników z
wykorzystaniem możliwości pozyskiwania środków na ten cel z Ministerstwa Sportu i
Turystyki,
· wspieranie Szkół Mistrzostwa Sportowego,
· powołanie ośrodka szkolenia sportowego w łyżwiarstwie figurowym (PZŁF przedstawił
propozycje ich lokalizacji w kilku ośrodkach, w tym we współpracy z uczelniami
wychowania fizycznego),
· popularyzacja specjalizacji z łyżwiarstwa figurowego w uczelniach wychowania
fizycznego,
· wzmacnianie kontaktów z samorządami,
· szkolenie i doszkalanie kadry trenerskiej na poziomie centralnym i lokalnym,
organizowanie stażów szkoleniowych dla trenerów poza granicami Polski, kursów
instruktorskich i doskonalenia zawodowego trenerów (również z udziałem trenerów
zagranicznych),
· doszkalanie sędziów oraz Kontrolerów i Specjalistów Technicznych,
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wzmocnienie współpracy Kolegium Sędziów z Komisją Sportu i trenerami,
szkolenie sędziów i panelu technicznego łyżwiarstwa synchronicznego,
kontynuacja i rozwój „Mistrzostw Czterech Krajów”,
dbałość o przestrzeganie we współzawodnictwie sportowym zasad etyki sportowej
zawartych w Kodeksie Etyki ISU,
wspieranie rozwoju łyżwiarstwa synchronicznego i amatorskiego,
intensyfikacja współpracy z ISU, m.in. w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków
z ISU, aplikowania o organizację międzynarodowych i mistrzowskich zawodów ISU
oraz międzynarodowych seminariów ISU.
***

Należy mieć na uwadze, że w obecnej kadencji zadania statutowe Polskiego Związku
Łyżwiarstwa Figurowego realizowane będą w warunkach kryzysu gospodarczego. Nakłada to
na nasz Związek w szczególności obowiązek racjonalizacji wydatków oraz konieczność
zwiększenia dochodów własnych, a także podniesienia efektywności szkolenia zawodników.

Warszawa, 5 sierpnia 2013

Zenon Dagiel, Prezes PZŁF
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