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1. Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój różnych form sportu, dyscyplin sportowych spowodował, że przestał być on
postrzegany jedynie w sensie autotelicznym jako sposób spędzania wolnego czasu, swoiste hobby
czy zabawa, lecz stał się ważnym elementem życia społecznego i gospodarczego. Różne formy
aktywności ruchowej ludzi stały się ważnym instrumentem rozwoju kapitału ludzkiego,
dynamizującym życie społeczne i gospodarcze. Nowy sposób postrzegania roli sportu
w rozwoju powoduje, że dziedzina ta staje się obszarem koniecznych inwestycji, które ze względu
na specyfikę inwestowania w ludzi nie zwrócą się co prawda natychmiastowo, ale
w perspektywie kilku lat dadzą widoczne i trwałe efekty społeczne i gospodarcze. Niewątpliwie
sport ze względu na bogactwo form jest popularnym rodzajem aktywności nie tylko fizycznej, ale
także społecznej i organizacyjnej człowieka – niezależnie od wieku, poziomu sprawności
psychofizycznej i intelektualnej czy statusu społecznego. Jest też bogatym źródłem bodźców
wychowawczych i rozwojowych szeroko stosowanych w formie instytucjonalizowanej.

Uwzględniając bardzo duży potencjał sportowy, ale i medialny dyscyplin bobslei i skeletonu w
grupie sportów zimowych, Polski Związek Bobslei i Skeletonu podjął decyzję o konieczności
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opracowania strategii rozwoju w tym zakresie, będącej jednym z elementów Programu Rozwoju
Sportu w Polsce.
Przyjęto, że proponowane w niej rozwiązania będą innowacyjne i umożliwią uzyskanie możliwie
najwyższych celów etapowych, poprzez dywersyfikację działań, w konsekwencji prowadzących do
osiągnięcia zakładanych rezultatów sportowych i poza sportowych:

➡
➡

zwiększenie ilości znaczących wyników sportowych na arenie
międzynarodowej
zwiększenie zainteresowania dyscyplinami w środkach masowego
przekazu

➡

zwiększenie inwestycji w badania i rozwój nad sprzętem sportowym

➡

zabieganie o budowę obiektów sportowych w Polsce

➡
➡
➡

➡

udoskonalenie ogólnopolskiego systemu naborów do kadry narodowej oraz
rozwój kadr wojewódzkich poprzez utworzenie Okręgowych Związków
Bobslei i Skeletonu
zwiększenie poziomu współpracy z państwami będącymi liderami w
naszych sportach
upowszechnianie i popularyzacja bobslei i skeletonu

pozyskanie społecznie odpowiedzialnych partnerów biznesowych i
organizacji

Założono także, że w opracowaniu zostaną wykorzystane najlepsze praktyki, które sprawdziły się w
innych państwach i które winny być dostosowane do specyficznych polskich warunków, a zatem w
niektórych aspektach proponowane działania będą realizować strategię podążania za liderami.
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Bobsleje i Skeleton to dynamicznie rozwijające się
zimowe sporty olimpijskie, które mogą Polsce przynieść
w niedalekiej przyszłości jedne
z najlepszych wyników na arenie międzynarodowej
w sportach zimowych. Biorąc pod uwagę bardzo dużą
popularność, liczebność uczestników, oraz wysokie
wyniki
w
szybkościowych
konkurencjach
lekkoatletycznych, nabór i szybkie osiągnięcie gotowości
startowej
pozyskanych
zawodników
stwarza
niepowtarzalną szansę rozwoju tych dwóch sportów, tym samym stabilizację i możliwość
długofalowego rozwoju związku krajowego. Jest to najlepszy moment, aby skupić się na
budowaniu mocnej pozycji związku i organizowanych przez niego dyscyplin, budowaniu
wizerunku Bobslei i Skeletonu w oparciu o wyniki sportowe. Szeroki dostęp do potencjalnych
zainteresowanych można uzyskać poprzez organizację wielobojów szybkościowo-siłowych
(robocza nazwa bobskelowych) co nie tylko upowszechni te dyscypliny sportu, ale przyczyni się do
aktywizacji ruchowej tej części społeczeństwa dotychczas pozostającej poza zasięgiem
oddziaływania mody na biegi dystansowe, czy biegi
z przeszkodami.
Obok celów sportowych takich jak: systematycznie podnoszenie poziomu sportowego, zdobywanie
kolejnych trofeów sportowych, w tym medali olimpijskich, stawiamy sobie równie ważny cel:
pozyskanie społecznie odpowiedzialnych partnerów biznesowych i organizacji, zainteresowanych
stworzeniem mocnej marki PZBiS.
2. Spójność strategii z dokumentami krajowymi i międzynarodowymi
✓ Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
✓ Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
✓ Program Rozwoju Sportu w Polsce do 2020, Ministerstwo Sportu i Turystyki

✓ Statut Międzynarodowej Federacji Bobslei i Skeletonu
✓ Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych, Ministerstwo Sportu i
Turystyki, Warszawa, 2018
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3. Misja i wizja

MISJA
Polskie medale olimpijskie w bobslejach i skeletonie

WIZJA
Nasze olimpijskie dyscypliny sportowe zapewniają emocje,
adrenalinę i duży potencjał rozwoju sportowo- marketingowego.
Jednocześnie tworzymy długą historię dyscyplin olimpijskich i
emocji sportowych, które zrzeszając coraz większą ilośc kibiców
pasjonujących się szybkością i siłą.
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4. Diagnoza sytuacji w Polsce i na świecie
W ślizgowych dyscyplinach olimpijskich takich jak bobsleje, saneczkarstwo, czy skeleton na
świecie widać wyraźnie, niemiecką dominację. Zarówno zespoły męskie jak i damskie zdominują w
Pucharze Świata. W rywalizacji dwójek męskich w pierwszej 10 zameldują się trzy niemieckie
osady. W męskich czwórkach Niemcyod lat zajmują czołowe miejsca.
Na Igrzyskach Olimpijskich oraz Mistrzostwach Europy w roku 2022 niemieckie osady zdobyły
całe podium w dwójkach kobiet ( ME) dwójki męskie (IO) . Niemiecki związek posiada dostęp do
największej infrastruktury na świecie; 4 tory sztucznie lodzone, ścieżki do rozpychania lodzone, a
w okół tej infrastruktury skupionych jest około 150 zawodników i zawodniczek. Wysokość
rocznego budżetu to około 11 mln Euro. Równie ważnym czynnikiem jest krajowy producent
sprzętu, który tworzy sprzęt sportowy tylko na potrzeby reprezentacji Niemiec, tak aby informacje
o technologiach nie były dostępne dla innych narodowości.
Kolejne duże i utytułowane narodowości to USA, Kanda i Rosja, które mają po dwa sztucznie
mrożone tory bobslejowe. Budżet i potencjał ludzki jest mniejszy niż w Niemczech jednak w
dalszym stopniu znacząco prowadzą nad innymi narodowościami.
Najbliższy nam model działania, na którym wzorujemy się od kilku lat ma Łotwa. Kraj dużo
mniejszy od Polski jednak posiadający swój tor sztucznie mrożony. Bobsleje i skeleton są tam
najbardziej popularnymi dyscyplinami. Tylko na Mistrzostwach Świata w Whistler w 2019 roku,
Łotysze zdobyli 1 srebrny medal w bobslejach i 1 złoty w skeletonie. Model łotewski będzie w
pełni transponowany do naszego w momencie posiadania identycznej lub lepszej infrastruktury
sportowej, czyli toru sztucznie mrożonego.
Pozostałe liczące się kraje na świecie posiadające swoje tory bobslejowe to Szwajcaria, Włochy,
Francja, Korea, czy aktualnie Chiny, które kończą budowę toru na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie.
Polska jest zaliczana do krajów bez toru bobslejowego, a równocześnie wielokrotnie
nawiązywaliśmy równorzędną rywalizację z krajami z torami, a nawet niejednokrotnie ją
wygrywając. Na ostatnich Mistrzostwach Europy w roku 2019 seniorów Koenigssee nasza 2-ka
bobslejowa zajęła 6 miejsce, co jest najlepszym wynikiem w historii tej dyscypliny w kategorii
senior. W roku 2022 nasza juniorka Julia Słupecka zajęła 2 miejsce w Mistrzostwach Europy
Juniorów do lat 23 oraz 26 w kat. monobob oraz 3 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów do
lat 23 w kat monobob co jest najlepszym wynikiem w historii polskich kobiecych bobslei. Warte
zaznaczenia jest, że przed nami były tylko narodowości ze swoimi torami bobslejowymi. Podobnie
było na Mistrzostwa Świata seniorów w roku 2019 gdzie w bobslejach zajęliśmy 14 miejsce, czyli
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również najlepsze w historii, a przed nami była tylko jedna narodowość bez toru. Była nią Wielka
Brytania.
Obecny potencjał sportowy pilotów to zawodnicy liczący się na arenie międzynarodowej:
1. Aleksy Boroń – pilot dwójki i czwórki bobslejowej. W sezonie 2021-2022 zajął 5 miejsce
kat 2-ka męska w Mistrzostwach Świata Juniorów.
2. Julia Słupecka - pilot. Medalistka Mistrzostw Europy Juniorów oraz Mistrzostw Świata
Juniorów. W sezonie 2021-2022 zdobyła 2 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów i 3
miejsce Mistrzostwach Świata Juniorów.
3. Linda Wieszewski – pilot, rekordzistka startu w Siguldzie i niewiele brakowało do
ustanowienia rekordu toru. W sezonie 2021-2022 zajęła 4 miejsce w Pucharze Europy.
4. Vladyslav Polyvach - skeletonista , . Zajął 7 miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów i 9
miejsce Mistrzostwach Świata Juniorów.
5. Radosław Sobczyk - pilot dwójki . W sezonie 2021-2022 zajął 15 miejsce w
Mistrzostwach Świata Juniorów i 12 miejsce Mistrzostwach Europy Juniorów.
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5. Analiza SWOT
słabe strony

silne strony
➡ sport bobslejowy i skeleton jako
perspektywiczne i rozwijające się dyscypliny
sportów zimowych (w tym nowe
konkurencje)
➡ dyscypliny olimpijskie o ugruntowanej
pozycji z długą historią

➡ współpraca z ośrodkami bobslejowymi
krajów sąsiadujących z Polską
➡ stabilność finansowania sportu ze środków
publicznych,
➡ determinacja publicznych władz
we wspieraniu rozwoju sportu
➡ dobra współpraca z silnym Związkiem
Łotewskim
➡ istniejące struktury organizacyjne oraz
społeczne wsparcia i rozwoju sportu
➡ trening bobslejowy / skeletonowy to
przedłużenie kariery sportowców z innych
dyscyplin np. lekka atletyka, judo, rugby,
football amerykański, łyżwiarstwo szybkie,
kolarstwo i wiele innych

➡ mała rozpoznawalność i popularność
dyscyplin w Polsce (w szczególności
skeleton)
➡ brak lub niedostateczna jakość
infrastruktury sportowej do
specjalistycznego treningu (ścieżka
startowa, tor sztucznie mrożony)
➡ niski poziom finansowania sportu w
stosunku do potencjału sportowego i
marketingowego
➡ wysokie koszty szkolenia sportowego
i udziału w rywalizacji
międzynarodowej załóg i
zawodników
➡ brak instytutu państwowego
budującego lub finansującego
budowę sprzętu sportowego
➡ brak podstawowego wsparcia
finansowego dla zawodników,
stypendia, etaty „mundurowe” lub
podobne na wzór krajów zachodnich.

➡ stała transmisja telewizyjna w cyklu
Pucharów Świata
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szanse

zagrożenia

➡ postrzeganie sportu jako produktu
marketingowego, powiązane z sukcesami
sportowymi zawodników na arenie
międzynarodowej

➡ sztywne struktury administracji
sportowej i rozbudowana biurokracja;

➡ sport kobiet jako szansa na sukcesy sportowe
➡ rozwój specjalistycznego kształcenia
sportowego zawodników i kadry
➡ Potencja ludzki w Polsce (38 mln)
➡ Duży potencjał sportowy w naborze
zawodników z dyscyplin np. Lekka atletyka
(duże sukcesy Polaków w lekkiej na świecie)
➡ zainteresowanie sektora prywatnego
inwestowaniem w sport
➡ potencjał marketingowy

➡ partykularyzm instytucji
uwzględniających tylko
najpopularniejsze dyscypliny sportowe;
➡ niezrozumiały i niecelowy system
finansowania sportu olimpijskiego,
oparty na rocznym budżecie, z luką
przepływów finansowych w środku
cyklu startowego (koniec i początek
roku)
➡ brak 4 letniego horyzontu finansowego
➡ brak możliwości pozyskania
utalentowanych sportowców

➡ nabór młodych zawodników i zawodniczek

➡ ograniczenie/ brak oferty sportowej
w miejscach predestynowanych do
szkolenia sportowego w bobslejach
i skeletonie

➡ rozwój para sportu- bobsleje i skeleton na Para
Igrzyskach Olimpijskich

➡ ograniczona dostępność kadr i zasobów
finansowych samorządów lokalnych;

➡ ze wzrostem sukcesów i zainteresowanie
transmisja telewizyjna na wielu kanałach
telewizyjnych

➡ zainteresowanie dyscypliną uzależnione
od sukcesów sportowych;

➡ budowa ścieżki startowej- tartanowej COS
Cetniewo

➡ do zdobycia 30 medali olimpijskich w sportach
ślizgowych (bobsleje, saneczkarstwo, skeleton)

➡ brak infrastruktury umożliwiającej
treningi w Polsce
➡ brak transmisji telewizyjnej
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6. Cele strategiczne
Główne cele sportowe:
Rozwój dyscypliny w oparciu o wyszukiwanie talentów i podniesienie poziomu sportowego. Aktywny
udział w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w 2024 roku przynajmniej z jednym
przedstawicielem bobslei / skeletonu.

MIO 2024- miejsca punktowane i medal.
Zimowe Igrzyska Olimpijskiej- Milano- Cortina 2026
Monobob - medal igrzysk olimpijskich i miejsce punktowane
Bobsleje- miejsce punktowane (8 miejsce), kwalifikacja dwóch pilotów bobslejowych
Para-bobsleje- miejsce punktowane
Skeleton- miejsce punktowane
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7. Działania umożliwiające realizację celów strategicznych
Sport wyczynowy- wzrost poziomu wyników sportowych
Zakładana progres wyników sportowych, których apogeum ma być
osiągnięcie opisanego powyżej głównego celu sportowego w bobslejach i
skeletonie wymaga podjęcia działań na wielu obszarach:

C.1.1. Rozwój współpracy i działań z zakresu R&D- kapitał ludzki
Kod

Opis

Realizacja

C.1.1.1

Rozwój współpracy z ośrodkami badań sportowych,
fizjologicznych – prowadzenie badań diagnostycznych,
wydolnościowych, monitoringu treningu sportowego

C.1.1.2

Opracowanie modelu naboru i szkolenia pilotów
bobslejowych oraz skeletonistów.

C.1.1.3

Kontynuacja współpracy z ośrodkiem w Siguldzie- transfer
doświadczenia i wiedzy

Na bieżąco

C.1.1.4

Nawiązanie i rozwój współpracy ze związkiem Niemieckim,
Koreańskim oraz Łotewskim

Przed sezonem 2022/23

C.1.1.5

Kontynuacja współpracy z IBSF- budowanie i uczestnictwo
w programach współpracy międzynarodowej w celu
transferu wiedzy

sezon 2022/23

III- IVQ 2022

2022

C.1.2. Rozwój współpracy i działań z zakresu R&D- badania technologiczne
oraz sprzętowe
Kod

Opis

Realizacja

C.1.2.1

Opracowanie i stworzenie modelu symulatora bobslejowego
umożliwiającego szkolenie oraz trening pilotów załóg
(politechniki, specjalistyczne firmy)

C.1.2.2

Opracowanie modelu projektu polskiego bobsleja i
rozpoczęcie prac badawczo- rozwojowych

2024-2025

2024
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C.1.2. Rozwój współpracy i działań z zakresu R&D- badania technologiczne
oraz sprzętowe
C.1.2.3

Opracowanie i drożenie modelu produkcji, testowania płóz
bobslejowych i skeletonowych oraz ich doboru w zależności
od warunków startowych.

2023-2024

C.1.3. Budowa sztabu trenerskiego
Kod

Opis

Realizacja

C.1.3.1

Doprowadzenie do ustabilizowania się składu sztabu
trenerskiego i jak najmniejszej rotacji ich członków w
cyklach olimpijskich lub na przekroju dwóch cykli
olimpijskich

C.1.3.2

Rozbudowa sztabu trenerskie o kolejnych specjalistów
współpracujących i wspomagających profesjonalizację z
miarę osiągania lepszych wyników (biomechanik, fizjolog,
psycholog, dietetyk)

na przestrzeni 2022-2026
w zależności od
osiąganych wyników
sportowych

C.1.3.3

wykorzystanie potencjału zawodników kończących karierę
sportową do budowy kapitału ludzkiego i transferu wiedzy.

na bieżąco

coroczny monitoring

C.1.4. Podnoszenie kwalifikacji trenerskich
Kod

Opis

Realizacja

C.1.4.1

udział sztabu szkoleniowego w konferencjach
metodycznych i szkoleniowych w kraju (Akademia
Trenerska, uczelnie)

na bieżąco, co roczna
ewaluacja i monitoring

C.1.4.2

dział sztabu szkoleniowego w konferencjach zagranicznych
o tematyce sportu z ukierunkowaniem na bobsleje, skeleton,
sporty zimowe lub zaawansowane technologie związane z
dyscyplinami

na bieżąco, co roczna
ewaluacja i monitoring
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C.1.5. Zaplecze Kadry Narodowej
Kod

Opis

Realizacja

C.1.5.1

ciągłe szkolenie kolejnych pilotów bobslejowych w celu
podnoszenia poziomu rywalizacji i ciągłości procesu
szkolenia na przestrzeni kolejnych sezonów

na bieżąco, coroczny
monitoring i ewaluacja

C.1.5.2

zabezpieczenie podstawowego szkolenia na torze lodowym
dla nowych pilotów bobslejowych

minimum 50 ślizgów na
pilota

C.1.5.3

Uzyskanie kwalifikacji do startu na Młodzieżowych
Igrzyska Olimpijskich- 2024

C.1.5.4

podstawowe zabezpieczenie materiale dla najlepszych
zawodników (stypendia, etaty mundurowe)

C.1.5.5

stwarzanie warunków do rywalizacji o miejsce w drużynie
przed sezonem

C.1.5.6

stwarzanie warunków stabilizacji drużyny w czasie sezonum
zimowego

X- XI 2023
minimum 2 stypendia
etaty 2023
co sezon 5 nowych
zawodników
coroczny monitoring i
ewaluacja

C.1.6. Proces szkolenia sportowego
Kod

Opis

Realizacja

C.1.6.1

zabezpieczenie podstawowego procesu szkolenia
sportowego- szkolenie letnie

C.1.6.2

zabezpieczenie optymalnej ilości ślizgów z procesie
treningu specjalistycznego przed sezonem

C.1.6.3

zabezpieczenie optymalnej ilości startów w sezonie
zimowym pozwalającym myśleć o progresie wynikowym

Zatrudniony na stałe
trener przygotowania
motorycznego
minimum 50 ślizgów dla
załogi
Ranking IBSF - 2
pilotów w PŚ
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Upowszechnianie i popularyzacja
Oprócz działań dla osiągnięcia celu sportowego, jakim są wysokie
miejsca na zimowych igrzyskach olimpijskich, dla rozwoju dyscyplin
bobslejów i skeletonu kluczowe są działania zmierzające do wzrostu
popularności, upowszechniania zasad oraz pozyskiwania młodych zawodników do sportu,
mogących przejść cały cykl szkolenia sportowego. Ze względu na ograniczenia wiekowe
niemożliwe jest pozyskanie do szkolenia młodzieży młodszej niż 15-letnia.
C.2.1. Wykorzystanie zasobów Narodowej Bazy Talentów
Kod

Opis

Realizacja

C.2.1.1

Opracowanie metod i weryfikacja rezultatów wykorzystania
danych NBT z 2021 roku

C.2.1.2

Wdrożenie procesów po ewaluacji z wykorzystaniem
danych z NBT z 2021 roku

C.2.1.3

Uczestnictwo w programie Skaut

Ewaluacja Q3 2022
2022
Q4 2022

C.2.2. Rozwój sieci klubów
Kod

Opis

Realizacja

C.2.2.1

Współpraca z kolejnymi klubami w zakresie bobslei i
skeletonu

2022
zwiększenie o 20%

C.2.2.2

Objęcie działanie kolejnych województw w których będzie
zarejestrowany klub należący do Związku

2022
Zwiększenie o 10%
docelowo 2026
60% województw

C.2.2.3

Wdrożenie programu szkoleniowego i wsparcia w celu
rozwoju sportu w klubach członkowskich

C.2.2.4

Doposażenie klubów w podstawowy sprzęt treningowy w
warunkach letnich- wózek, rolko płozy skeletonowe

2023

2024
każdy klub członkowski
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C.2.3. Wielobój bob- skelowy
Opis

Realizacja

C.2.3.1

Stworzenie programu wieloboju bob-skelowego jako prostej
formy rywalizacji krajowej i naboru

Q2 2023

C.2.3.2

Ustalenie regulaminu i kalendarza rozgrywek krajowych
wieloboju bob- skel

Q4 2023

C.2.3.3

Uruchomienie ogólnopolskiego systemu zawodów bob-skel

C.2.3.4

Mistrzostwa Polski w wieloboju bob-skel.

Q2 2023

C.2.3.5

Wyniki naboru, ewaluacja i wnioski do kolejnej edycji

Q3 2023

Kod

Q1-Q2 2023
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Badania i Rozwój
Nieodzownym elementem rozwoju na poziomie czołówki światowej (10
miejsce) w dyscyplinie olimpijskiej jest ciągłe doskonalenie metod,
technik treningowych przy użyciu naukowych metod i narzędzi
badawczych. Dodatkowo w bobslejach i skeletonie zauważalny procent mający wpływ na
wynik to sprzęt sportowy i metody oraz technologie z nim związane. Dlatego ważnym jest
rozwój w zakresie R&D.
C.3.1. Polski bobslej
Kod

Opis

Realizacja

C.3.1.1

Stworzenie koncepcji polskiego bobsleja

2023

C.3.1.2

Znalezienie partnerów do realizacji koncepcji polskiego
bobsleja

2023

C.3.1.3

Pozyskanie partnerów do finansowanie przedsięwzięcia

2022

C.3.1.4

Prace naukowo badawcze i konstrukcyjno wdrożeniowe

2024

C.3.1.5

Budowa prototypu

C.3.1.6

Analiza, zbieranie danych, ewaluacja i kolejny model

C.3.1.7

Polski model bobsleja

Q4 2024
2024-2026
2025

C.3.2. Płozy polskiej produkcji
Kod

Opis

Realizacja

C.3.2.1

Stworzenie koncepcji płóz skeletonowych polskiej produkcji

2023

C.3.2.2

Znalezienie partnerów do realizacji koncepcji płóz
skeletonowych polskiej produkcji

2023

C.3.2.3

Pozyskanie partnerów do finansowanie przedsięwzięcia

Q4 2023 lub 2024

C.3.2.4

Prace naukowo badawcze i konstrukcyjno wdrożeniowe

2023

C.3.2.5

Prototypy i testowanie

Q3 2024

C.3.2.6

Stworzenie koncepcji płóż bobslejowych polskiej produkcji

Q3 2025
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C.3.2. Płozy polskiej produkcji
C.3.2.7

Pozyskanie partnerów do finansowanie przedsięwzięcia

C.3.2.8

Prototypy i testowanie

C.3.2.9

Prace badawcze i rozwój koncepcji

Q4 lub 2025
Q1 2026
2023-2026

C.3.3. Symulator bobsleja (VR)
Kod

Opis

Realizacja

C.3.3.1

Stworzenie koncepcji symulatora bobslejowego polskiej
konstrukcji

2023

C.3.3.2

Znalezienie partnerów do realizacji koncepcji symulatora

2023

C.3.3.3

Pozyskanie partnerów do finansowanie przedsięwzięcia

2024-2025

C.3.3.4

Prace naukowo badawcze i konstrukcyjno wdrożeniowe

2025

C.3.3.5

Prototypy i testowanie

2026

C.3.3.6

Treningi na symulatorze

2027
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Infrastruktura sportowa
Podstawową infrastrukturą sportową dla dyscypliny bobsleje i skeleton
jest sztucznie mrożony tor lodowy. Infrastruktura wspomagająca to
ścieżka startowa letnia lub również mrożona.

C.4.1. Tor bobslejowo- saneczkowo- skeletonowy
Kod

Opis

Realizacja

C.4.1.1

Wybór lokalizacji i rozmowy z lokalnym partnerem
inwestycji

C.4.1.2

Powołanie zespołu roboczego i uzgodnienia przy projekcie
oraz przyszłym użytkowaniu

2022

C.4.1.3

Pozyskanie finansowania pod inwestycję

2022

C.4.1.4

Prace budowlane

C.4.1.5

Oddanie inwestycji do użytku

2026

C.4.1.6

Pierwsze zawody krajowe i międzynarodowe na nowym
torze

2027

2022-2023

2023-2025

C.4.2. Ścieżka startowa
Kod

Opis

Realizacja

C.4.2.1

Wybór lokalizacji i rozmowy z lokalnym partnerem
inwestycji

2021

C.4.2.2

Pozyskanie finansowania pod inwestycję

2021

C.4.2.3

Prace budowlane i oddanie do użytku

2021
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Strategia marketingowa i promocja
Rozwój popularności dyscyplin bobslei i skeletonu wymaga czynnego
udziału
mediów,
środków
komunikacji
masowej,
mediów
społecznościowych. Sport bobslejowy i skeletonowy jest sportem
wysokich prędkości, elitarnym i złożonym technicznie. Nigdy nie będzie sportem masowym,
ale podobnie jak skoki narciarskie może być bardzo popularny.
C.5.1. Transmisja telewizyjna
Kod

Opis

Realizacja

C.5.1.1

Utrzymanie transmisji telewizyjnej ze wszystkich zawodów
Pucharu Świata w telewizji na terenie Polski

sezon zimowy
2022/23

C.5.1.2

Zwiększenie wskaźników oglądalności telewizyjnej

sezon zimowy
2022/23
i kolejne

C.5.1.3

Dostęp do transmisji z niektórych zawodów w paśmie
otwartym

2023/24

C.5.2. Internet
Opis

Realizacja

C.5.2.1

Ciągły rozwój strony internetowej związku i bieżąca
aktualizacja

2022/23

C.5.2.2

Stała obecność w social mediach i zwiększanie zasięgów
obecności

sezon zimowy
2022/23
i kolejne

C.5.2.3

Poszerzania obecności z innych internetowych kanałach
dostępu, zgodnie z aktualnymi nowymi trendami

2022 i kolejne

C.5.2.4

Tworzenie materiałów wideo na potrzeby własne oraz
telewizji

Kod

2022/23

C.5.3. Media
Kod

C.5.3.1

Opis

Realizacja

Pozyskanie stałych partnerów medialnych

2022
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C.5.3. Media
C.5.3.2

Zwiększanie ilości dziennikarzy w bazie i wysyłka
okresowych informacji prasowych

sezon zimowy
2022/23
i kolejne

C.5.3.3

Zwiększenie ilości publikacji w mediach na temat bobslei i
skeletonu

sezon zimowy
2022/23
i kolejne

C.5.4. Sponsoring
Kod

Opis

Realizacja

C.5.4.1

Pozyskanie stałego sponsora głównego

C.5.4.2

Pozyskanie kolejnych stałych sponsorów

2023 i kolejne

C.5.4.3

Pozyskanie sponsorów barterowych

2022 i kolejne

C.5.4.4

Stworzenie klubu Biznesu zimowej formuły 1

2023

C.5.4.5

Pozyskanie osoby do stałej współpracy marketingowej

2022

C.5.4.5

Aktualizowanie oferty sponsorskiej

C.5.4.6

Stworzenie pakietu korzyści dla mniejszych donatorówczłonków wspierających

2022

2022 i kolejne
Q3 2022
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8. Podsumowanie
Bobsleje i skeleton to widowiskowe olimpijskie elitarne dyscypliny sporty. Z długą tradycją i
ugruntowaną pozycją w świecie sportu. Cechujące się dużą szybkością, adrenaliną, ale i
dynamiką, czy precyzją. Przez wielu nazywane zimową formułą 1, gdzie istotny jest zarówno
człowiek jako pilot jak i zaplecze technologiczne. Bardzo istotnym elementem w bobslejach
jest praca zespołowa, którą widać szczególnie w królewskiej konkurencji czwórek
bobslejowych.
W Polsce można porównać nasze dyscypliny do skoków narciarskich gdzie również jako
dyscyplina elitarna Polska Reprezentacja odniosła sukces sportowy i marketingowy.
Budowanie sukcesu w sportach olimpijskich rozłożone jest na lata. Wymaga skrupulatności
i wytrwałości w dążeniu do zakładanych celów. Wierzymy, że niniejsza strategia będzie
drogowskazem dla wszystkich, którym na sercu leży sukces bobslei i skeletonu zarówno w
Polsce jak i na świecie.
Partner publiczny

Partner naukowy

Jesteśmy członkiem

PZBIS
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Polski Związek Bobslei i Skeletonu zarządza dwoma sportami olimpijskimi na terenie Polski.
Powstał w 2013 roku, a działalność rozpoczął po XXII Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w
2014 roku. Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Federacji Bobslei i Skeletonu oraz
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Posiadamy statut polskiego związku sportowego w myśl
ustawy o sporcie. Promujemy bobsleje i skeleton w Polsce oraz przygotowujemy
reprezentacje Polski do startów w mistrzostwach Europy, świata oraz igrzyskach
olimpijskich. Zapraszamy do kibicowania i współpracy!
Dane kontaktowe:
Polski Związek Bobslei i Skeletonu
Zeusa 43/2, 80- 299 Gdańsk
NIP: 956-230-57-49, Regon: 341519235, KRS: 0000491073
Adres korespondencji: Zeusa 43/2, 80- 299 Gdańsk
+48 602 700 722, +48 694 194 903 biuro@pzbis.comwww.pzbis.com
Jesteśmy obecni na:
Facebook: facebook.com/pzbis
Instagram:
instagram.com/bobslejeskeleton/

Przedstawicieli mediów zapraszamy do
kontaktu telefonicznego i mailowego.
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Zapraszamy do kibicowania i współpracy!
#energia #precyzja #dynamika
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