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1. CEL:
Do Zimowych Igrzysk Olimpijskich- Pekin 2022 Związek dążyć będzie do pełnego zabezpieczenia
odpowiednich warunków do zbudowania i szkolenia Kadr szkoleniowych oraz budowania
Reprezentacji Polski we wszystkich konkurencjach. W końcowej fazie Związek będzie dążył do
osiągnięcia wyników pozwalających uzyskać kwalifikacje do ZIO 2022 w jak największej liczbie
konkurencji olimpijskich oraz osiągnąć najlepsze Polskie wyniki w historii na Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich w dyscyplinach zarządzanych przez Związek.
2. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
Związek będzie traktował sezony poprzedzające sezon olimpijski jako budowę kadr zawodniczych
oraz kadr szkoleniowych do rywalizacji na ZIO- Pekin 2022. Związek będzie zapewniał warunki do
podnoszenia poziomu sportowego zawodników, jak również będzie dbał o podnoszenie jakości
szkolenia sportowego. Związek deklaruje współpracę z instytucjami, takimi jak Ministerstwo Sportu,
Polski Komitet Olimpijski, Światowa Federacja Bobslei i Skeletonu i innymi. Finalnym wynikiem
przygotowań, powinny być wyniki sportowe pozwalające na uzyskanie kwalifikacji olimpijskich przez
najlepszych reprezentantów Polski w konkurencji bobsleje oraz skeleton.
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3. SEZON 2018/19
Bobsleje w sezonie 2018/2019
Kadra bobslejowa w pierwszym sezonie zimowym po Igrzyskach Olimpijskich może przechodzić
zmiany i modyfikacje. Główna załoga bobslejowa w konkurencji 2-jek i 4-ek ma za zadanie utrzymać się
w Pucharze Świata. Imprezą główną będą Mistrzostwa Europy, a w przypadku dobrych wyników również
Mistrzostwa Świata seniorów, które odbędą się w Kanadzie.
Druga załoga bobslejowa ma za zadanie rozpocząć realną rywalizację z pierwszą załogą.
Względnie zawodnicy rozpychający z drugiej załogi, mają walczyć o miejsce w pierwszej załodze. Druga
załoga bobslejowa może w tym sezonie podjąć już wyzwanie o rywalizację do kwalifikacji na Puchar
Świata na następny sezon.
Dyscyplina

Załoga

Bobsleje

Team A
mężczyzn

Bobsleje

Puchar
Europy

Team B
mężczyzn
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Puchar
Ameryki

-

Puchar
Świata

-

ME/MŚ

Cele główne
uwagi
ME które
odbędą się na
kontynencie
Europejskim. Po
udanym starcie
na ME. Start na
MŚ w Kanadzie.
ME juniorów
MŚ juniorów
Ewentualna
kwalifikacja do
PŚ na przyszły
sezon.
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Skeleton w sezonie 2018/2019
Kadra skeletonu seniorów składać się będzie w jednej zawodniczki i jednego zawodnika oraz
zaplecza w postaci juniorów. Główne założenie to kwalifikacja do Pucharu Świata na kolejny sezon.
Zawodnicy na tym poziomie wytrenowania i ze sprzętem, którym dysponujemy powinni sprostać temu
zadaniu.
Dyscyplina

Załoga

Skeleton

kobiet

Skeleton

Puchar
Europy

mężczyzn
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Puchar
Ameryki

Puchar
Świata

ME/MŚ

-

-

-

-

-

-

Cele główne
uwagi
Kwalifikacja do
PŚ na przyszły
sezon.
Kwalifikacja do
PŚ na przyszły
sezon.
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4. SEZON 2019/20
Bobsleje w sezonie 2019/2020
Główna załoga w konkurencji 2-jek i 4-rek ma za zadanie utrzymać się w Pucharze Świata. Jako
cele główne w tym sezonie będzie start w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Altenbergu,
względnie Mistrzostwach Europy w zależności od wyboru miejsca organizacji.
Druga załoga bobslejowa ma podjąć rywalizację z pierwszą załogą. Natomiast zawodnicy
rozpychający będą stanowili bezpośrednie zaplecze głównej załogi. Cel główny na ten uzyskanie
kwalifikacji na Puchar Świata oraz starty w ME i MŚ juniorów.
Zgodnie z założeniami Międzynarodowej Federacji Bobslei i Skeletonu powinien to być pierwszy
sezon o oficjalnym cyklem rozgrywek dla monobobów kobiet. Jeżeli tak się stanie nasze zawodniczki
podejmą rywalizację w pierwszym sezonie. Z uwagi, że jest to nowa konkurencja dla całego świata w tej
dyscyplinie trudno prognozować konkretne wyniki. W pierwszym sezonie będzie to uzyskanie kwalifikacji
do ME i MŚ o ile takie zostaną rozegrane.

Dyscyplina

Załoga

Bobsleje

Team A
mężczyzn

Puchar
Europy

Puchar
Ameryki

Puchar
Świata

-

ME/MŚ

Cele główne
uwagi
MŚ które
odbędą się w
Altenbergu. W
zależności od
miejsca
organizacji,
również ME.

Bobsleje

Team B
mężczyzn

-

-

Kwalifikacja do
PŚ na przyszły
sezon.
ME juniorów
MŚ juniorów

Bobsleje

Monoboby
kobiet

-

-

Kwalifikacja do
ME, MŚ.
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Skeleton w sezonie 2019/2020
Udział kadry mężczyzn oraz kobiet w zawodach Pucharu Świata, budowanie rankingu celem
startów w wyższych seriach zawodów. Start w imprezach docelowych tj. Mistrzostwa Świata i
Mistrzostwach Europy seniorów.
Dyscyplina

Załoga

Skeleton

kobiet

Skeleton

Puchar
Europy

mężczyzn
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Puchar
Ameryki
-

-

Puchar
Świata

ME/MŚ

Cele główne
uwagi
Start w MŚ, ME.
Budowanie
rankingu w PŚ.
Start w MŚ, ME.
Budowanie
rankingu w PŚ
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5. SEZON 2020/21
Bobsleje w sezonie 2020/2021
Sezon przed olimpijski powinien cechować się wyłonieniem głównych załóg bobslejowych, tak
aby w przyszłym sezonie olimpijskim wprowadzać już tylko drobne korekty, a nie całe modyfikacje.
Dotyczy to zarówno składu załóg, jak i sztabu trenerskiego, czy procesu treningowego w makrocyklu.
Ważna będzie stabilizacja załóg w szczególności w szkoleniu czwórek bobslejowych, które wymagają
dużo więcej uwagi i treningu technicznego. W tym sezonie powinien się również odbyć test nowego toru
olimpijskiego i ważne będzie uczestnictwo na zawodach testowych lub zgrupowaniu na torze w Pekinie.
W przypadku monobobów kobiet, jedna zawodniczka powinny uzyskać kwalifikacje do Pucharu Świata
na przyszły sezon. Na podstawie konkurencji monobobów kobiet i pilotek monobobów, podjęta będzie
również próba utworzenia bobslejowej dwójki kobiet. Co stworzy szanse na kolejne kwalifikacje i miejsca
na Igrzyska Olimpijskie.
Dyscyplina

Załoga

Bobsleje

Team A
mężczyzn

Bobsleje

Team B
mężczyzn

Puchar
Europy
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Puchar
Ameryki/Azji

Puchar
Świata

ME/MŚ

Cele główne
uwagi
Start w MŚ/ME
w zależności
od miejsca
organizacji.
Start/treningi
na torze
olimpijskim.
Stabilizacja
załogi.
Uzyskanie
kwalifikacji do
MŚ/ME
seniorów
drugiej załogi.
Rywalizacja w
PŚ/PE z główną
załogą.
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Bobsleje

Bobsleje

monoboby
Kobiet

2ki
kobiet

-

-

Kwalifikacja do
PŚ na przyszły
sezon. Start w
MŚ/ME.

-

Utworzenie
załogi 2ki.
Uzyskanie
kwalifikacji na
MŚ/ME.

-

Skeleton w sezonie 2020/2021
Szkolenie w sezonie przed olimpijskim powinno być nakierowane na umacnianie pozycji w
rankingu międzynarodowym. Jest to również ostateczny czas na zdobycie ewentualnej kwalifikacji do
Pucharu Świata, jeżeli nie została zdobyta wcześniej. Kwalifikacja do Pucharu Świata nie jest warunkiem
koniecznym do uzyskania kwalifikacji olimpijskiej jednak w znacznym stopniu powinna ułatwić uzyskanie
odpowiedniej ilości punktów w rankingu międzynarodowym, który warunkuje uzyskanie kwalifikacji
olimpijskiej.
W tym sezonie powinien odbyć się test nowego toru olimpijskiego. W przypadku perspektyw walki na
Igrzyskach o punktowane miejsca, ważnym elementem szkolenia będzie wyjazd na tor do Pekinu.
Dyscyplina

Załoga

Skeleton

kobiet

Skeleton

mężczyzn

Puchar
Europy
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Puchar
Ameryki/Azji

-

Puchar
Świata

ME/MŚ

Cele główne
uwagi
Start w MŚ, ME.
Budowanie
rankingu w PŚ.
Start na torze
olimpijskim.
Start w MŚ, ME.
Budowanie
rankingu w PŚ
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6. Sezon 2021/22
Bobsleje w sezonie 2020/2021
Sezon olimpijski będzie charakteryzował się stabilnością przygotowania załóg i sztabu trenerskiego.
Głównym celem będzie osiągnięcie odpowiednio wysokich miejsc w rankingach Międzynarodowej
Federacji Bobslei i Skeletonu, żeby uzyskać kwalifikacje w jak największej liczbie konkurencji. W tym w
męskich bobslejach zakwalifikować dwóch pilotów do Igrzyska. Celem pośrednim będzie start w
Mistrzostwach Europy we wszystkich konkurencjach bobslejowych.

Dyscyplina

Załoga

Bobsleje

Team A
mężczyzn

Bobsleje

Bobsleje

Bobsleje

Puchar
Europy

Puchar
Ameryki/Azji

Puchar
Świata

Uzyskanie
kwalifikacji
olimpijskiej.
Start w ME.

monoboby
Kobiet
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Cele główne
uwagi
Uzyskanie
kwalifikacji
olimpijskiej.
Wysokie
miejsce w
rankingu IBSF.
Start w ME.

Uzyskanie
kwalifikacji
olimpijskiej.
Start w ME

Team B
mężczyzn

2ki
kobiet

ME

-

Uzyskanie
kwalifikacji
olimpijskiej.
Start w ME.
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Skeleton w sezonie 2021/2022
Sezon olimpijski będzie charakteryzował się stabilnością przygotowania. Głównym celem będzie
osiągnięcie odpowiednio wysokich miejsc w rankingach Międzynarodowej Federacji Bobslei i Skeletonu,
żeby uzyskać kwalifikację olimpijską we wszystkich konkurencjach.
Dyscyplina

Załoga

Skeleton

kobiet

Skeleton

mężczyzn

Puchar
Europy

Puchar
Ameryki/Azji

Puchar
Świata

ME

Cele główne
uwagi
Uzyskanie
kwalifikacji
olimpijskiej.
Start w ME
Uzyskanie
kwalifikacji
olimpijskiej.
Start w ME

7. PODSUMOWANIE
Zadaniem Związku jest zapewnienie optymalnych przygotowań do Igrzysk Olimpijskich.
Organizacja przygotowań powinna uwzględniać aktualne - realne możliwości Związku, spełnienie
wymogów IBSF w zakresie zdobyczy punktowych oraz startowych, spełnienie krajowych kryteriów
powołań olimpijskich. Organizacja szkolenia powinna uwzględniać szanse zdobycia kwalifikacji
olimpijskich zawodnikom ze wszystkich konkurencji olimpijskich.
Zakładamy, iż na Igrzyska Olimpijskie- Pekin 2022 kwalifikacje uzyskają zawodnicy konkurencji
bobsleje, skeleton, jak również pierwszy raz w historii bobsleje kobiet. Głównym założeniem startowym
jest uzyskanie pierwszy raz w historii miejsc punktowanych.
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