
Spotkanie Zarządu SKK PZKręgl.       28.05.2021 r. 
 
Uczestnicy: 
Maciej Kląskała – Przewodniczący SKK 
Radosław Cwojdziński – Z-ca Przewodniczącego SKK 
Jarosław Bonk – Kapitan Sportowy 
Karol Nowak – Członek Zarządu 
 

1. Omówienie składu Komisji Szkoleniowej + wybór selekcjonerów Kadr Narodowych. 
2. Omówienie możliwości udziału w MŚ w Słowenii. 
3. Omówienie imprez zaległych do końca sezonu. 
4. Omówienie przygotowania do nowego sezonu - planowanie kalendarza 

 
Ad. 1 
Omówiono propozycję składu Komisji Szkoleniowej, którą po konsultacjach z kandydatami 
zaproponował przewodniczący SKK – Maciej Kląskała, po konsultacji z Szefem Wyszkolenia 
PZKręgl. – Andrzejem Łoszykiem. 
Ostatecznie po omówieniu każdej z kandydatur zatwierdzono pozytywnie sześć osób: 

1. Beata Włodarczyk - Selekcjoner KN Seniorek 
2. Krzysztof Kamiński - Selekcjoner KN Seniorów 
3. Tomasz Masłowski - Selekcjoner KN U18 i U23 
4. Adrian Szulc - Selekcjoner KN U18 i U23 
5. Tomasz Cichowski - członek komisji 
6. Ryszard Słowik - członek komisji 

Postanowiono aby przeprowadzić rozmowy z nową selekcjoner KN Seniorek o próbie doboru 
asystenta/asystentki KN Seniorek. Rozmowy te mają zostać podjęte przez Macieja Kląskałę. 
O wyborze tej osoby informacja zostanie podana w komunikacie na stronie internetowej, 
wcześniej zarząd SKK będzie nad tą kandydaturą debatował korespondencyjnie. 
 
Ad. 2 
W zakresie Mistrzostw Świata w Słowenii, które są planowane przez federację na przełomie 
sierpnia i września 2021, wyrażamy chęć uczestniczenia we wszystkich kategoriach. Warunkiem 
jest jednak dobór optymalnych reprezentacji. Selekcjonerzy muszą przeprowadzić rozmowy za 
zawodniczkami i zawodnikami, którzy prezentują najwyższy poziom sportowy aby upewnić się, 
że Polska będzie reprezentowana na właściwym poziomie. 
Organizacja wyjazdu we wszystkich kategoriach wiekowych w jednym roku jest trudna zarówno 
logistycznie jak i finansowo, trzeba więc decyzje podjąć w oparciu o możliwości kadrowe ale też 
finansowe. Decyzja musi zostać podjęta maks. do 15.06.2021 (wówczas upływa termin zgłoszeń). 
 
Ad. 3 
W zakresie imprez centralnych sezonu 2020/2021 w czerwcu skupiamy się na imprezach 
punktowanych w Systemie Sportu Młodzieżowego. W lipcu/sierpniu planujemy rozegrać 
pozostałe imprezy rangi Mistrzostw Polski. Planujemy rozegrać również turnieje, które będą 
elementem przygotować do Mistrzostw Świata. Do 10.06.2021 r. opracowany zostanie 
szczegółowy kalendarz uwzględniający sezon 2020/2021 – imprezy powinny zostać rozegrane do 
połowy sierpnia. W Mistrzostwach Polski do pełnych wyjątkowo rozegramy na jednych zawodach 
Mistrzostw Polski - turniej indywidualny, drużynowy i par (w tym sezonie wyjątkowo nie 
będziemy rozgrywać turnieju tandemów mieszanych). 
 
Ad. 4 
Przygotowujemy się do opracowania kalendarza na sezon 2021/2022. Kapitan Sportowy opracuje 
komunikat do klubów aby stworzyć plan dla rozgrywek drużynowych. Na podstawie kalendarza 



międzynarodowego i w konsultacji z Komisją Szkoleniową zostanie opracowana propozycja 
kalendarza na sezon 2021/2022. 
Prace nad kalendarzem powinniśmy zakończyć maksymalnie do końca lipca… 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 


