
                                                           S P R A W O Z D A N I E
                       z działalności Komisji Sportu Pracowniczego w roku 2016

         W roku 2016 Komisja Sportu Pracowniczego prowadziła swoją działalność w zakresie:

1. Realizacji  Kalendarza  Imprez  Sportowych  stanowiących  formę  współzawodnictwa
zakładów  pracy  o  Puchar  Stowarzyszenia  Krzewienia  Sportu,  Turystyki  i  Kultury
„KOLEJARZ „. 

2. Realizacja  współzawodnictwa indywidualnego wśród kolejarzy na 10-ciu najlepszych
sportowców roku 2016 w  kategorii kobiet i mężczyzn.

3. Wprowadzenie zmian w  Ramowym Regulaminie oraz Regulaminach Technicznych
Mistrzostw Polski Kolejarzy w poszczególnych dyscyplinach.

4. Udział w zawodach międzynarodowych.
5. Udział w Kongresie  USIC.

Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych.

 Kalendarz imprez sportowych za rok 2016 został zrealizowany w 14-tu dyscyplinach. Nie odbyły się

XIX Mistrzostwa Polski Kolejarzy w Halowej Piłce Nożnej w kategorii  Oldboy oraz XII  Mistrzostwa

Polski  Kolejarzy w Wędkarstwie Morskim. Częste zmiany terminów Mistrzostw, jakie wprowadzali

organizatorzy z różnych przyczyn, spowodowały problemy w realizacji Kalendarza Imprez polegające

m.in. na zniechęceniu uczestników. Ogółem w realizacji naszego Kalendarza Imprez w całorocznym

cyklu uczestniczyły 43 zakłady pracy. Najwięcej punktów zdobył Zakład Linii  Kolejowych Skarżysko

Kamienna  –  na  imprezy  sportowe  przyjeżdżało  bardzo  dużo  zawodników.  Końcowa  klasyfikacja

zakładów pracy załączona do sprawozdania.

Realizacja  Kalendarza  Imprez  w  roku  2016  w  tych  14-tu  dyscyplinach  odbywała  się  bez

zakłóceń z pełnym zabezpieczeniem finansowym. Zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia

z  dnia  03.11.2016  wprowadzona  została  5%  ulga  w  opłatach  wpisowego  w  zawodach

Mistrzostw Polski Kolejarzy dla uczestników spółek PKP, które są członkami wspierającymi

działalność naszego Stowarzyszenia.
W ciągu całego 2016 roku Komisja Sportu odbyła dwa spotkania tj.  w dniu 04.06.2016r.

podczas  Narady  Szkoleniowo –  Programowej  w Międzyzdrojach  oraz  w dniu  18.11.2016

podczas Mistrzostw Polski Kolejarzy w Brydżu i Szachach w Suchedniowie. W trakcie tego

spotkania opracowano ostateczną wersję Kalendarza Imprez na rok 2017 oraz pracowano

nad zmianami do Regulaminów niektórych zawodów sportowych.. 

 Realizacja współzawodnictwa sportowego na 10 –ciu sportowców roku 2016.

 Ta  forma   współzawodnictwa  na  10-ciu  najlepszych  sportowców  w  kategorii  kobiet  i

mężczyzn wprowadzona w roku 2014 okazała się ze wszech miar trafioną. W  roku 2016

okazało,  iż  współzawodnictwo  uatrakcyjniło  dotychczasową  naszą  działalność  oraz



zainteresowanie wśród pracowników spółek  PKP.  W edycji  współzawodnictwa roku 2016

udział  we  współzawodnictwie  wzięło  330  kobiet  i  771  mężczyzn.  W  kategorii  kobiet

zwyciężyła  Dorota  Mikicionek  z  Dolnośląskiego  Zakładu  Cargo  a  w  kategorii  mężczyzn

zwyciężył  Filip  Graś  z  Zakładu  Linii  Kolejowych  w  Zielonej  Górze.  Ostateczne  wyniki

współzawodnictwa w załączona do sprawozdania.

Zmiany w Ramowym Regulaminie oraz Regulaminie Technicznym MPK.

Podczas  posiedzenia  Komisji  Sportu  w  dniu  18.11.2016r.  w  Suchedniowie  dokonano

zatwierdzenia wprowadzonych zmian w Ramowym Regulaminie Mistrzostw Polski Kolejarzy

dostosowując  go  do  aktualnych  wymogów  związanych  z  organizacją  i  patronatem  tych

Mistrzostw Polski Kolejarzy. Zaktualizowano również Regulamin Techniczny poszczególnych

dyscyplin  z  jednoczesnym  ujednoliceniem  kategorii  wiekowych  w  poszczególnych

konkurencjach.

 Udział naszych drużyn w Mistrzostwach USIC.       

 Zgodnie  z  wcześniej  podjętą  decyzją  przez  Komisję  Sportu  oraz  Zarządu  Stowarzyszenia

braliśmy udział w następujących  Mistrzostwach USIC oraz FSAIC: 

- Mistrzostwa USIC w Biegach Przełajowych rozegrane  w dniach 10 - 13 maja 2016r. w

Tereswille w Danii.  W zawodach brało udział 18 drużyn. Nasza reprezentacja zajęła w

końcowej klasyfikacji 10-te miejsce w klasyfikacji kobiet oraz 13-te miejsce w kategorii

mężczyzn.  Kierownikiem  drużyny  był  kol.  Piotr  Grenz.  Cała  ekipa  oparta  była  na

zawodnikach PKP CARGO, które sfinansowało w całości udział w tych Mistrzostwach.

- Mistrzostwa FISAIC w Brydżu Sportowym rozegrane  w dniach 21 – 25 czerwca 2016r.

w Svenborg w Danii. W zawodach brało udział 12 drużyn. Nasza reprezentacja zdobyła

tytuł  Mistrza Europy.  Kierownikiem drużyny był Grzegorz Witkowski. Koszty udziału w

80% poniesione przez sponsora Koleje Mazowieckie.

-  Mały USIC w biegu ulicznym Bechowice – Praha organizowany w dniach 23 – 26. 09.

2016r.  W  zawodach  brało  udział   8  reprezentacji  stanowiących  2470  uczestników.

Nasza reprezentacja zajęła w końcowej klasyfikacji 3-cie miejsce. Kierownik drużyny Piotr

Grenz

- Mistrzostwa USIC w Tenisie Stołowym rozegrano w dniach 17 – 22 października 2016r.

w Berlinie – Niemcy. W kategorii kobiet udział wzięło 11 reprezentacji. Nasza drużyna



zajęła 6 – te miejsce w tej rywalizacji.  W kategorii  mężczyzn udział  wzięło 19 drużyn.

Nasza  drużyna  zajęła  15  –  te  miejsce  w  tej  rywalizacji.  Kierownik  drużyny  Marek

Wójtowicz.

Udział w Kongresie USIC.

Ryszard Masłowski oraz Marek Wójtowicz uczestniczyli w Kongresie USIC, który odbył się

w Albenie – Bułgaria  w dniach 23 – 27. 05. 2016r, w trakcie którego omawiane były

tematy  związane  z  organizacją  imprez  międzynarodowych  oraz  sprawy  techniczne

wynikające z organizacji Mistrzostw USIC. 

Szczególne  słowa  podziękowania  należą  się  koledze  Markowi  Wójtowiczowi,  który

czynności tłumacza wykonuje społecznie.

 W roku 2016 strona internetowa naszego Stowarzyszenia /kolejarz.org/ zyskała nową

formę i szatę graficzną, jest bardziej czytelna i przyjazna.  Zamieszczamy tam komunikaty

o organizowanych imprezach sportowych, turystycznych i kulturalnych,   sprawozdania 

z poszczególnych Mistrzostw oraz zdjęcia z imprez. Na bazie m.in. tych fotografii został

przygotowany  kalendarz  na  rok  2017  o  tematyce  związanej  z  działalnością  naszego

Stowarzyszenia                                                                 

     

      

                                                                             

                                                                                                                                 


