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Trudna sytuacja polskich
olimpijczyków
Na pół roku przed startem 22. Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi brakuje pieniędzy
na przygotowanie dla reprezentantów Polski. Szczególny problem dotyka zawodników
mniej znanych dyscyplin, takich jak narciarstwo i snowboard freestylowy oraz łyżwiar
stwo szybkie.
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Pięcioro zawodników - Aida Bella, Marta Wójcik, Zbigniew Bródka, Piotr Janosz oraz Szczepan
Karpiel-Bułecka są w trakcie f inalnych przygotowań do igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014
roku. Borykają się z problemami f inansowymi, starym sprzętem oraz koniecznością kosztow
nych wyjazdów treningowych poza Polską. Ich związki oraz często kluby nie mają takich środ
ków, żeby w pełni opłacić wszelkie potrzeby sportowców, by mogli na równi z równym walczyć o
medale na igrzyskach.

Ten brak stabilizacji f inansowej ma również
istotny wpływ na ich stronę mentalną zawodni
ków, którzy borykając się z brakiem f unduszy,
 nie koncentrują się na doskonaleniu swoich
umiejętności przed igrzyskami, a na rozmyśla
niu, czy będą w stanie w nich w ogóle wystar
tować.

Finansowanie reprezentantów Polski w spor
tach zimowych przez ministerstwo odbywa się
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dwutorowo. W pierwszej kolejności pieniądze
otrzymują najlepsi zawodnicy z poszczegól
nych dyscyplin, na podstawie wyników, w f or
mie przyznawanych co miesiąc stypendiów
sportowych. Kolejni zaś zostają objęci specjal
nymi programami wsparcia (np. przez Akade

mickie 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 Wój
cik, objęte specjalną indywidualną ścieżką przygotowań do igrzysk olimpijskich.

-  Potrzebujemy jednak lepszego sprzętu, zaplecza medycznego, odnowy biologicznej. To są
niuanse, bez których jednak nie możemy pójść o krok do przodu w przygotowaniach -  opowia
da o stanie przygotowań Aida Bella, brązowa medalistka mistrzostw Europy z 2012 roku w
szwedzkim Malmoe.

W nieco lepszej sytuacji jest także Zbigniew Bródka, objęty z kolei programem indywidualnym
Soczi 2014. Rzecz w tym, że Zbyszek oprócz rozwijania pasji łyżwiarskiej i bycia reprezentan
tem Polski jest także strażakiem i dużą ilość czasu poza treningami poświęca pracy zawodo
wej. A wsparcie f inansowe otrzymywane ze związku jest i tak na zbyt niskim poziomie.

W najtrudniejszej sytuacji jest Piotr Janosz, reprezentant Polski w snowboardzie f reestylowym.
Na rok przed igrzyskami olimpijskim decyzją ministerialną Polskiemu Związkowi Snowboardowe
mu (PZS), do którego należy, zostały ograniczone środki f inansowe. Na rok 2013 zostało przy
znanych jedynie 480 tys. złotych na trzy kadry i pięć odrębnych konkurencji w samej dyscyplinie
snowboardowej. Ciecia dotknęły zatem także samego zawodnika. Jak tłumaczy Iwona Kotula,
trenerka kadry narodowej snowboardzistów -  "Zdawaliśmy sobie sprawę, że przez brak bezpo
średniej przynależności do f ederacji międzynarodowej FIS, Ministerstwo Sportu będzie dążyć
do wchłonięcia naszej dyscypliny przez Polski Związek Narciarski. Wszyscy przewidywali jed
nak, że stanie się to po igrzyskach w Soczi, tak by nie zaburzyć planów przygotowawczych za
wodników i trenerów. Stało się jednak inaczej i w 2013 roku Polski Związek Snowboardu został
nie tyle rozwiązany, ile ograniczono mu dotacje. Część zawodników musiała w ogóle zrezygno
wać z treningów lub zacząć przygotowywać się do zawodów i igrzysk na własną rękę -  dodaje
Iwona Kotula.

Tę drogę objął właśnie Piotr Janosz, który dzięki wsparciu sponsora i własnym środkom udał
się w sierpniu na zawody Pucharu Świata w Carderonie w Nowej Zelandii. Do imprezy jednak nie
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doszło, pieniądze przepadły, a Piotr wciąż na własną rękę walczy o kwalif ikację olimpijską.

Przyszli olimpijczycy robią co mogą, żeby w lutym 2014 roku móc wystartować w rosyjskim
Soczi i ukoronować ciężkie czteroletnie wysiłki medalem z najcenniejszego kruszcu.

Na potrzeby każdego został stworzony spot reklamowy, w którym zachęcają do wsparcia f inan
sowego programu "X dni do Soczi". Prowadzona jest także specjalna zbiórka pieniędzy, na
wsparcie przygotowania reprezentantów (sprzęt, wyjazdy na zawody, odżywki, pomoc specjali
stów) przez platf ormę PolakPotraf i.pl.

Akcja trwa do 11 listopada 2013 roku. Do zebrania piątka reprezentantów potrzebuje minimum
20 tysięcy złotych, które w dalszej kolejności zostaną podzielone równo między zawodników.

Źródło: Materiały prasowe
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Komentarze po pularne  najnowsze  wątki  moje

~cenzura wiecznie zywa :  Podziękujcie po lskiemu
Urzędowi Podatkowemu ze zezwala po lskim firmom
sponsorować zagraniczne kluby i niepłacącycyh
podatkow w Polsce sportowców i zwalnia ich za to  z
płacenia podatku. Dlatego po lscy sportowcy nie maja
kasy. A portale niech dalej cenzuruja ten wpis tylko  na
czyje zlecenie?

3 wrz  13:31 | ocena: 77% odpowiedzoceń:  

~Mayer do ~kibic:  a czy ty, kibicu-chłopku pszenno
buraczany zdajesz sobie sprawę co to  znaczy
konkurencja? tu nie chodzi tylko  o  to  aby wystartować
z najlepszymi, ale mieć równy poziom przygotowań.
Owszem, kryty to r ułatwi sprawę ale za granicę trzeba
i tak wyjeżdżać bo pewne warunki klimatyczne i

Tematy: Soczi 2014 

Sprawdź program: Eurosport i Eurosport
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chociażby po ł... rozwiń całość

6 wrz  10:51 | ocena: 100% odpowiedzoceń:  

~db :  Akurat tych snowboardzistów ogó le mi nie
szkoda. Najchętniejrozwiązałbym caly związek.
Narciarze mieliby więcj pieniędzy.

20 lis 17:04 odpowiedzoceń:  

~kibic :  Powiem tak: to  ściema! Zainteresowanym
mogę wyliczyć po ko lei gdzie np. Pan Zbyszek był w
tym roku na obozach. Wielka kasa na to  idzie i
faktycznie to  można zadać sobie pytanie. Ale o  co
chodzi?!
Zawodnicy trenują jak zawsze, a w sezopnie
o limpijskim jak zawsze maja wszystkiego pod
dostatkiem. ... rozwiń całość

5 wrz  21:11 | ocena: 77% | odpowiedz i: 1 odpowiedzoceń:  

Włoskie MSZ chce wyjaśnić
okoliczności zatrzymania
kibiców w Polsce

Liga Światowa 2014: Biało-
Czerwoni poznali rywali
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Kowalczyk jeszcze nigdy
tak nie zaczynała
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strzelił łatwego gola policji
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przebłysk polskiego
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