SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI WOLTYŻERKI
za okres od dnia 01.12.2018
1. Komisja Woltyżerki w składzie:
Elżbieta Dolińska –
przewodnicząca/menadżer dyscypliny
Natalia Olesińska –
członek KW ds. Kadry Narodowej
Diana Stefanowska –
członek KW ds. organizacji szkoleń
Joanna Sikorska –
członek KW – sekretarz
Alicja Borowska –
członek KW ds. koordynowania rozwoju woltyżerki w Polsce
zachodniej
Michelle Kueng –
członek KW ds. koordynowania rozwoju woltyżerki w Polsce
wschodniej
Tomasz Ogonowski –
członek KW ds. koordynowania rozwoju woltyżerki w Polsce
Południowej
działa od grudnia 2018 roku.
Powstała po odwołaniu poprzedniego składu pod przewodnictwem Pani Michelle Kueng
(listopad 2018).
2. Podział zadań między członkami:
2.1.Przewodniczący/menadżer dyscypliny – koordynacja działań Komisji, regulaminy,
przepisy, strategie rozwoju i działania;
2.2.Członek KW ds. Kadry Narodowej – sprawy KN;
2.3.Członek KW ds. organizacji szkoleń – planowanie i organizacja szkoleń
centralnych/ogólnopolskich;
2.4.Członek KW – sekretarz – także sprawy związane z promowaniem woltyżerki w
internecie, prowadzenie rankingów, tworzenie bazy danych itp.
2.5.Członkowie KW ds. koordynowania rozwoju woltyżerki w Polsce
zachodniej/wschodniej i południowej – stanowiska o stosunkowo dużej autonomii, w
ramach których oczekiwana jest organizacja sportu i rekreacji w zakresie woltyżerki w
regionach (np. tworzenie lokalnych komisji przy WZJ-tach, organizowanie kursów,
szkoleń, obozów itp. w regionach);
3. Informacja o najważniejszych podjętych już działaniach decyzjach:
3.1.Decyzja o utworzeniu Fundacji Rozwoju Woltyżerki
3.2.Decyzja o utworzeniu niezależnej strony internetowej i podjęte działania w celu
osiągnięcia tego celu (założenie konta i wykupienie domeny, pozyskanie środków na
projekt strony internetowej itd.)
3.3.Działania na rzecz zwiększenia zasięgu woltyżerki w kraju – opierają się na
aktywności członków KW ds. koordynacji rozwoju woltyżerki w regionach;
3.4.Działania na rzecz uaktywnienia sportowego grup uprawiających woltyżerkę
rekreacyjnie – szkolenia dla lonżujących, szkolenia dla osób prowadzących/chcących
prowadzić zajęcia woltyżerki, pomoc instruktarzowa w terenie, seria wykładów

dotyczących podstawowej wiedzy nt. woltyżerki, prowadzonych na zawodach oraz
publikowanych w mediach społecznościowych (Fb);
3.5.Działania na rzecz podniesienia wiedzy fachowej wśród osób prowadzących/chcących
prowadzić sportowe zajęcia woltyżerki – konsultacje szkoleniowe, kursy/seminaria dla
lonżujących;
3.6.Działania podnoszące kwalifikacje osób oficjalnych – seminarium dla sędziów
woltyżerki;
3.7.Działania mające na celu uaktywnienie i poszerzenie bazy zawodników, w
szczególności rozwój zespołów woltyżerskich – uruchomiono program pn. „Puchar
CCC 2019”, który polega na starcie reprezentacji poszczególnych klubów
(reprezentacja musi składać się z zespołu kat. C, pary kat. C i zawodnika
indywidualnego kat. C) w zawodach w sezonie 2019, na których gromadzą one punkty
rankingowe. Finał Pucharu rozegrany zostanie na ostatnich w sezonie zawodach.
3.8.Działania mające na celu wyszukiwanie utalentowanych zawodników i pomoc
szkoleniową – uruchomiono program pn. „Puchar Talentów 2019” - to starty w
wyznaczonych w sezonie 2019 zawodach i możliwość gromadzenia punktów
rankingowych przez zawodników indywidualnych startujących w kategorii B do 14
roku życia włącznie.
3.9.Działania aktywujące współzawodnictwo sportowe – konsekwentna realizacja
kalendarza zawodów ogólnopolskich i regionalnych.
3.10.
Szkolenie zawodników KN – konsultacje szkoleniowe;
4. Komisja Woltyżerki od dnia 01.12.2018 roku odbyła trzy posiedzenia, na których
uchwalono m.in.:
4.1.Regulaminy powoływania do KN i do Reprezentacji;
4.2.Regulaminy „Pucharu CCC 2019” i „Pucharu Talentów 2019”;
4.3.Regulamin kwalifikacji zespołów, par i zawodników indywidualnych do startów w
zawodach międzynarodowych;
4.4.Kalendarz zawodów szczebla centralnego;
4.5.Kalendarz szkoleń i zgrupowań ogólnopolskich oraz termin II części programu ESSE
dofinansowywanego przez FEI, na który środki zostały pozyskane przez KWPZJ w
roku 2016;
4.6.Utworzenie Fundacji Rozwoju Woltyżerki;
4.7.Konieczność utworzenia strony internetowej;
4.8.Konieczność pozyskiwania środków finansowych dla woltyżerki – programy lokalne,
ministerialne, międzynarodowe;
5. Informacje statystyczne
5.1.Realizowany jest zgodnie z planem Kalendarz zawodów ogólnopolskich. Z
zaplanowanych na sezon 2019 czterech imprez ogólnopolskich do dnia 15.05.2019
zrealizowano jedną (ZO-E w Jaszkowie, 30/31.03.2019), kolejna odbędzie się we
Wrocławiu, 18/19.05.2019, w Starej Miłosnej, 01/02.06.2019 i w Gajewnikach,
12/13.10.2019.
5.2.W Jaszkowie (ZO-E) zrealizowano I część programu szkolenia centralnego
„Woltyżerka w pigułce”, który zaplanowany został przy okazji każdych z czterech
zawodów ogólnopolskich.

5.3.Odbyły się pierwsze rozgrywki „Pucharu CCC 2019” i „Pucharu Talentów 2019” –
ZO-E i ZR-E Jaszkowo 30/31.03.2019.
5.4.W dniach 23/24.02.2019 r. odbyło się w Poznaniu seminarium licencyjne
(S/L/E/91/2019) dla sędziów woltyżerki.
5.5.Od stycznia do 15.05.2019 r. odbyły się dwa egzaminy na odznaki specjalistyczne w
woltyżerce (KJ PONY w Poznaniu i w Stowarzyszeniu Agro-Aves w Gajewnikach).
5.6.W dniach 16/17.03.2019 odbył się w KJ PONY w Poznaniu, kurs podstawowy i
licencyjny dla lonżujących w woltyżerce.
5.7.Pozyskano środki na projekt strony internetowej;
5.8.Zakupione zostało konto internetowe i domena strony internetowej o nazwie
www.woltyzerka-polska.pl
5.9.Nie udało się jeszcze podpisać umowy na projekt strony internetowej;
5.10.
Powołano KN;
5.11.
W dniach 08/09.02.2019 i 29-31.03.2019, w CH Jaszkowo organizowane
zostały konsultacje szkoleniowe dla Kadry Narodowej;

Poznań, 2019-05-15
Elżbieta Dolińska
Menadżer Dyscypliny
Przewodnicząca KWPZJ

