
Podsumowanie prac Komisji Szybowcowej

- Cele KS
- Pozycja KS
- Co się udało zrealizować?
- Jakie mamy zmiany?
- System treningowy

- Nowy system trenerski / program ramowy
- Jak efektywnie rozwijać się szybowcowo?
- Optymalizacja metod treningowych

- Wnioski na przyszłość
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- <statement sprzed 2 lat http://www.szybowce.com/nowa-komisja-szybowcowa-rozpoczela-dzialalnosc/

- KS jest w trudnej sytuacji. „Miedzy młotem a kowadłem“ 

Z jednej strony nie jest poważnie traktowana przez AP, a ponieważ jest organem AP 
nie jest poważana przez środowisko

Regulamin KS mówi tylko o obowiązkach (wszystkie ważne decyzje musza być 
potwierdzone przez ZAP)

- Grupa Analityków tworzy nowe narzędzia na potrzeby szybownictwa

- Raktywacja Kobiecego Szybownictwa => Jesteśmy w trakcie

Uwaga: Od aktualnego sezonu nastąpiła zmiana rytmu kwalifikacji do SMSK. 
Kwalifikacje do Reprezentacji na SMSK będą się odbywały o rok wcześniej jak do tej 
pory tzn. na SMSK2020 w roku 2018.

Uchwala KS: http://www.szybowce.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchwała-KS-
1.16.01.2018-Zatwierdzenie-trwałej-zmiany-rytmu-kwalifikacji-do-Reprezentacji-na-
SMŚK.pdf
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Cele: Obecna KS nie chciała się zajmować tylko zarządzaniem ale 
stworzeniem czegoś wyjątkowego.

Plan był ambitny: Zdominowanie międzynarodowych zawodów, 
aktywizacja aeroklubów i jednocześnie poprawa standardu 
bezpieczeństwa.

Moment był odpowiedni. Bardzo dobre wyniki reprezentacji w sezonie 
poprzedzającym (2015). To była historyczna szansa.

W jaki sposób?
- Systemowe zmiany pozwolą na większą  i długotrwałą  skuteczność

- Dopracujemy i usystematyzujemy nasz system, uzupełnimy sprzęt  

- Nastąpi transfer wiedzy do AR (poprzez reprezentacje, szkoły i system trenerski)

- AR z kolei zwiększą zaplecze reprezentacji, wzmocni ją i system uzyska samo napęd

Mobilizacja: Dopracujemy system umożliwiający reprezentacji dominacje międzynarodowych zawodów, 
pociągnie za sobą reprezentacje Juniorów i Kobiet (zaplecze, stabilizacja)
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Rzeczywistość:

- Już w pierwszych tygodniach dowiedzieliśmy się o nadużyciach 

- Brak jakichkolwiek konsekwencji, brak transparencji.

- Pomimo ze były początkowo na to środki, nie udało się zrealizować zakupu sprzętu

- Taka sytuacja trwa nie od dzisiaj, ale od kilku kadencji (Olo F., Tomek R., Marek S.)

Jeśli zaangażowane osoby nagle porzucają swoja pasje to chyba to o czymś mówi. Cos jest w naszej 
organizacji nie tak.

- Reformy w AP trwają od 30 lat.

- KS musi w tych warunkach działać, żeby uzyskać przynajmniej etapowe cele.

Reakcja środowiska jest taka że zaczynamy się organizować poza AP. Niestety taki proces osłabia nasze 
środowisko, jeżeli będziemy podzieleni na grupy. Jesteśmy za mała społecznością żeby sobie na to 
pozwolić.
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Poprawa poziomu bezpieczeństwa  miała absolutny priorytet w działalności KS.
Wprawdzie udało się wyraźnie poprawić standard bezpieczeństwa ale nie oznacza to że 
jesteśmy u celu, że nie należy nad tym tematem dalej pracować.
Najlepszym dowodem na to, jak daleko oddaleni jesteśmy od celu, była reakcja/krytyka 
wielu zawodników i nie tylko na moja decyzje sprzed roku z ostatniej konkurencji MS w
Australii ( Nie odejście na trasę po trzech próbach i ta decyzje podjęło niezależnie tylko 2 
zawodników z klasy 15m). Dla mnie decyzja była oczywista. W danym momencie została
osiągnięta granica ryzyka sportowego i konsekwencja powinna być jedna, niezależna od 
decyzji kierownika sportowego, rangi zawodów (MS czy RZSy) i konsekwencji sportowych
(utrata około 20 miejsc). Są to decyzje indywidualne, zależne od doświadczenia, treningu i 
oceny aktualnej sytuacji. Taka reakcje mnie trochę zaskoczyła, bo świadczy o tym jak dużo 
nas dzieli od celu i ze nie wszyscy przemyśleli sobie znaczenie zawodów do końca.

Mamy dyskusje na temat bezpieczeństwa, co wcześniej nie miało miejsca.
Zmiany regulaminowe miały na uwadze szczególnie poprawę w tym zakresie.
Poprawiła się także kultura obchodzenia się z błędami.

Usystematyzowane zostało wyposażenie szybowców kadrowych. Standardowy equipment 
ma bezpośredni wpływ także na bezpieczeństwo.

XII Regulamin Przyznawania Licencji Trenerskich i Program Ramowy
http://www.szybowce.com/wp-
content/uploads/2018/01/XII_Regulamin_Przyznawania_Licencji_Trenerskich.pdf
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KS postanowiła wesprzeć szybowcowy rozwój Juniorek  i Juniorów  coroczną nagrodą w postaci 
przyznania  szybowca do wyłącznego i bezpłatnego użytku. 

XIII Regulamin Przyznawania Nagrody „Juniorka i Junior Roku“
http://www.szybowce.com/wp-
content/uploads/2018/01/XIII_Regulamin_Przyznawania_Nagrody_Juniorka_Junior_Roku.pdf
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Narzędzia dydaktyczne w szybownictwie

Klasyczne formy przekazywania wiedzy tzn. zajęcia i wykłady są na potrzeby szybownictwa mało efektywne.
Mówi się ze przypadku wykładów tylko 10% przekazanych informacji pozostaje w pamięci
Warsztaty i trening mentalny  są już lepszymi metodami treningu przelotowego.

Najbardziej skuteczna metodą transferu wiedzy jest trening w 2M.

Na szybowcach 2M lata się nie tylko więcej, ale nawet mimo większych kosztów  zakupu, jest to 
rozwiązanie bardziej ekonomiczne. 

1M wylatują przeciętnie 70 h a 2M 340  lub. 460 (z silnikiem)  miejscogodzin (statystyka 7 klubow w 2017)
Przeciętnie wylatuje się na szybowcu z silnikiem dwa razy tyle godzin co na szybowcach bez silnika.
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Trening mentalny ma bardzo długą historie ale trening mentalny w szybownictwie 
praktykuje się w Polsce dopiero od niedawna. Ogólne Metody treningu mentalnego 
muszą być przetłumaczone na język szybowcowy i tym powinien zając się tworzony 
zespól trenerów szybowcowych.
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Robiąc tak jak do tej pory trudno będzie wyjść poza przeciętność.

Wniosek może być tylko jeden: Żeby nasza dyscyplina sportowa prężnie się rozwijała, potrzebna jest 
reforma KS/AP.

Upieranie się przy status quo nie pozwoli na dalszy rozwój naszej dyscypliny.

Jednym z najbardziej możliwych rozwiązań było by:

- Usamodzielnienie się KS (Federacja szybowcowa pod egidą AP)

- AP będzie spełniać głównie funkcje reprezentacyjna

- KS/Federacja przejmie cześć kompetencji AP i ULC.
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