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Do
Zarządu
Polskiego Związku Pływackiego
W imieniu Zespołu Metodycznego działającego przy Instytucie Sportu –
Państwowy Instytut Badawczy na rzecz ministra sportu i turystyki pragnę przedstawić
nasze stanowisko w sprawie organizacji szkolenia dla najlepszych polskich pływaków
(grup szkolenia olimpijskiego).
Od czasu Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w roku 2016 daje się
zauważyć znacząca stagnacja w wynikach i osiągnieciach czołówki polskich
pływaków.
Analizując programy szkoleniowe Polskiego Związku Pływackiego w latach
2017 i 2018 szkolenie czołówki zostało zdecentralizowane, najlepsi pływacy trenowali
w klubach pod okiem swoich klubowych trenerów.
Po ubiegłym sezonie nie trudno było wyciągnąć wniosek, ze jedynie powrót do
centralnego szkolenia w najlepszych warunkach (ze zgrupowaniami zagranicznymi,
w częstej rywalizacji pomiędzy najlepszymi zawodnikami) może przynieść przełom –
postęp wynikowy, poszerzenie grupy kandydatów do olimpijskich finałów podczas
Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku.
Tego rodzaju uwarunkowania przekazaliśmy władzom Polskiego Związku
Pływackiego przed przystąpieniem do przygotowania oferty budżetowej na rok 2019.
Szkolenie centralne jest podstawową formą całorocznego szkolenia w
zdecydowanej większości sportów olimpijskich, które przynoszą główną zdobycz
medalową dla reprezentacji Polski. Są to takie sporty jak: lekka atletyka,
kajakarstwo, wioślarstwo, zapasy, judo.
W innych sportach olimpijskich zawodnicy, którzy nie podporządkowali się
szkoleniu centralnemu zostali decyzją ministerstwa wykreśleni z innych programów
takich jak: ACSS, Team100 itp.

Jesteśmy w trakcie sezonu 2019, Polski Związek Pływacki, zgodnie z
założeniami rozpoczął centralizację szkolenia. Obserwujemy duży opór środowiska
dotyczący tej formy szkolenia. Na efekty szkoleniowe należy poczekać do Mistrzostw
Świata, natomiast Mistrzostwa Polski nie przyniosły żadnego przełomu wynikowego.
W imieniu Zespołu Metodycznego, a więc w imieniu ministerstwa sportu
oświadczamy, że w sezonie olimpijskim 2019/2020 Zespół będzie opiniował
pozytywnie

dofinansowanie

szkolenia

jedynie

tych

zawodników,

którzy

na

uzgodnionych z trenerem głównym kadry pływania oraz z władzami Związku
zasadach wezmą udział w pełnym szkoleniu centralnym zaplanowanym przez
Związek. Przypominamy, że do indywidualizacji procesu treningowego, za zgodą
MSiT, mają prawo wybitni zawodnicy, posiadający znaczący dorobek sportowy.
Zespół Metodyczny będzie czynił starania, żeby kandydaci do udziału w
Igrzyskach Olimpijskich mieli zapewnione najwyższe standardy przygotowań,
zarówno szkoleniowe jak i organizacyjne.
Zespół Metodyczny wraz z przedstawicielami władz polskiego sportu (MSiT
oraz PKOl) ma zamiar w krótkim czasie zaprosić władze Polskiego Związku
Pływackiego oraz wszystkich trenerów klubowych czołowych zawodników na
rozmowę dotyczącą najważniejszych aspektów przygotowań sportowych w roku
olimpijskim. Wkrótce powiadomimy o terminie tego spotkania.
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