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NA IO 2014

Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Jakie problemy
mają Polacy?
Zbigniew Bródka, Piotr Janosz, Marta Wójcik i Szczepan Karpiel-Bułecka
przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich w Soczi, ale napotykają na ogrmone
problemy. Jakie?

Nasi olimpijczycy są w trakcie f inalnych przygotowań do IO w Soczi w 2014. Borykają się z problemami
f inansowymi, starym sprzętem oraz koniecznością kosztownych wyjazdów treningowych poza
Polską. Ich związki oraz często kluby nie mają takich środków, żeby w pełni opłacić wszelkie potrzeby
sportowców, by mogli na równi z równym walczyć o medale na Igrzyskach.

Finansowanie reprezentantów Polski w sportach zimowych przez ministerstwo odbywa się
dwutorowo. W pierwszej kolejności pieniądze otrzymują najlepsi zawodnicy z poszczególnych
dyscyplin, na podstawie wyników, w f ormie przyznawanych co miesiąc stypendiów sportowych. Kolejni
zaś zostają objęci specjalnymi programami wsparcia
(np. przez Akademickie Centra Szkolenia Sportowego). Pozostałe pieniądze dokładają kluby oraz
sponsorzy. Jeśli i tam nie znajdą się f undusze zawodnik pozostawiony jest samemu sobie i
ewentualne starty w zawodach kwalif ikacyjnych do olimpiady, musi opłacać z własnej kieszeni.

Teoretycznie w najbardziej sprzyjającej sytuacji są łyżwiarki szybkie – Aida Bella oraz Marta Wójcik,
objęte specjalną indywidualną ścieżką przygotowań do Igrzysk Olimpijskich.

W najtrudniejszej sytuacji wydaje się być Piotr Janosz, reprezentant Polski w snowboardzie
f reestylowym. Na rok przed Igrzyskami Olimpijskim decyzją ministerialną Polskiemu Związkowi
Snowboardowemu (PZS), do którego należy, zostały ograniczone środki f inansowe.

Na rok 2013 zostało przyznanych 480 tys. złotych na trzy kadry i pięć odrębnych konkurencji w samej
dyscyplinie snowboardowej. Ciecia dotknęły więc także samego zawodnika.
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Po lska - San Marino , czy wygrana z San Marino
co ś zmieni?

Reprez entacja Polski prz ed mecz em z  San Marino
z ajmuje 4. miejsce ...

 PDFmyURL.com

http://www.mowimyjak.pl/fakty/sport/polska-san-marino-czy-wygrana-z-san-marino-cos-zmieni,29_60889.html
http://www.mowimyjak.pl/fakty/sport/co-kolekcjonuje-marcin-gortat,29_60942.html
http://www.mowimyjak.pl/fakty/sport/alessandro-della-valle-kim-jest-strzelec-bramki-dla-san-marino,29_60931.html
http://www.supermedia.pl/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

