
Warszawa, dn. 12.10.2014 

 

Uchwała KS nr 1/12/10/2014 

 

 

 

 Działając w oparciu o §3 pkt 6.c Regulaminu Komisji Specjalnościowych zgłaszamy 

kandydaturę Mirka Matkowskiego na trenera Szybowcowej Kadry Narodowej Kobiet 

począwszy od sezonu 2015. 

 

Uzasadnienie: 

Kadra Kobiet od dłuższego czasu boryka się z problemem posiadania dedykowanego 

trenera. Rozwiązanie polegające na tym, że funkcję trenera SKNK pełni jednocześnie 

trener SKN jest rozwiązaniem tymczasowym w przypadku, gdy nie ma innego kandydata. 

Mirek Matkowski posiada uprawnienie trenera w sporcie szybowcowym od 2000 roku. 

Był wielokrotnym reprezentantem Polski na zawodach międzynarodowych. Miał okazję 

zapoznać się z metodami stosowanymi przez Kadrę Narodową Niemiec. Deklaruje duże 

zaangażowanie, jasno określił cele oraz sposoby ich osiągnięcia, członkinie SKNK 

pozytywnie odnoszą się do tej kandydatury. 

 

Deklaracja Mirka Matkowskiego: 

„CELE: 

 celem jest takie podniesienie poziomu sportowego reprezentacji abyśmy stali się NR 1 także 

w klasyfikacji kobiet. Najlepszym tego wykładnikiem są medale MS i czołowe pozycje w 

światowym rankingu. Wygranie swojej klasy oznacza wzmocnienie reprezentacji seniorów 

na MS.  

 wprowadzić system który nie tylko uporządkuje zawodnicze latanie ale także automatycznie 

będzie poprawiać poziom sportowy i bezpieczeństwo. 

 wspieranie we wszechstronnym rozwoju i realizacji technik mentalnych (motywacja, 

nabieranie pewności siebie, mentalne przygotowanie do lotu,..) 

 

PRIORYTETY: 

 bezpiecznie i skutecznie 

 wytworzenie dobrej atmosfery i wspieranie współpracy w zespole. 

 latanie zespołowe 

 

METODY: 

 trening mentalny oparty na współpracy z: 

 Joanna Madey (PKOI), Reinerem Rose (OLC, MST), Hermanem Trimmel (metody MLP),.. 

 Rozwiniecie tych metod o elementy szybowcowe jak np. scenariusze wizualizacyjne faz 

lotu,.. 

 wyznaczenie konkretnych zawodów (np. FCC, MP, KZSy) na trening zawodniczy z 

briefingiem i debriefingiem 

 zgrupowanie (np. w Lesznie) 

Zgłoszenia kandydata na trenera Szybowcowej Kadry 

Narodowej Kobiet 



 zawody całoroczne (OLC) jako element treningu indywidualnego.  

 wprowadzenie standardu sprzętowego i przygotowanie do sezonu (np. opanowanie obsługi 

komputera szybowcowego poprzez symulator,..) 

 warsztaty: np. na temat czynników wpływających na wynik zawodów szybowcowych,..  

 rozpoznanie najsłabszych stron poszczególnych zawodniczek i dopasowany trening. 

 taktyka i świadome dozowanie ryzyka sportowego w zawodach. 

 ciągła weryfikacja postępów i optymalizacja strategii treningowej 

 analiza zawodów i logow. Wyciąganie wniosków. 

 doskonalenie teoretyczne (wykłady, E-Lerning,.) 

 

Posiadam uprawnienia trenera w sporcie szybowcowym od roku 2000.” 

 

 

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w „Protokole nr 1/12/10/2014 głosowania 

korespondencyjnego”. 

 

Za realizację uchwały odpowiada: Marek Szumski. 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu 12 października 2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 12.10.2014r.     Przewodniczący Komisji Szybowcowej  

  Marek Szumski   



KOMISJA SZYBOWCOWA AP 

PROTOKÓŁ KS nr 1/12/10/2014 GŁOSOWANIA 

KORESPONDENCYJNEGO 

przeprowadzonego w terminie 09.10 - 12.10.2014 r. 

Głosowanie w sprawie:  

  Uchwała KS nr 1/12/10/2014 
Zgłoszenia kandydata na trenera Szybowcowej 

Kadry Narodowej Kobiet 
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Zgłoszenia kandydata na trenera Szybowcowej Kadry 

Narodowej Kobiet 

    

      

  

"za" "wstrzymał się" "przeciw" 

    

  
  

  

  Marek Szumski   X         

  Wiktoria Dwojak   X         

  Mateusz Siodłoczek   X         

  Piotr Jarysz   X         

  Bogdan Kraśkiewicz   X         

  Jacek Bogatko X           

                      

  Podsumowanie 1 5 0 0     

  Wynik głosowania "ZA"     

                          

  Uzasadnienie lub uwagi   

  - -   

                          

  Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 1/12/10/2014 została przyjęta.     

                          

  Warszawa, dn. 12.10.2014. Godzina: 21:30   Protokół sporządził: Mateusz Siodłoczek   

                          

  


