ZAKOPANE 2017 r.
W dniach 13-15 stycznia 2017 r. odbył się wyjazd integracyjno-szkoleniowy sędziów pływania. W tym roku ponad 40 sędziów
spędziło weekend w zimowej stolicy naszego kraju - w Zakopanem. Wśród Gości zaproszonych zaszczycili nas swoją obecnością
– P. Paul Kendall z Wielkiej Brytanii (sędzia międzynarodowy FINA pływania na wodach otwartych) oraz P. Ivan Petrov z Węgier
(Członek Komitetu Technicznego Pływania LEN).
W piątek 13 stycznia uczestnicy spotkania zjeżdżali się ze wszystkich kierunków naszego kraju do Pensjonatu pod Giewontem.
O godzinie 20.00 podczas uroczystej kolacji Przewodniczący Kolegium Sędziów PZP – Kol. Waldemar Kilian uroczyście powitał
wszystkich Gości, życząc dobrej zabawy oraz udanych wykładów. W sobotę od godziny 9.00 sala wykładowa pękała w szwach.
Wszyscy uczestnicy przybyli punktualnie na prezentacje poszczególnych Prelegentów. Program obrad był następujący:
1. System szkolenia pływania w Węgierskim Związku Pływackim - Ivan Petrov, Członek Komitetu Technicznego Pływania LEN;
2. Propozycje zmian w przepisach pływania (Budapeszt 2017) - Jakub Krzywda, Członek Prezydium Kolegium Sędziów PZP ds.
szkolenia;
3. Sędziowanie zawodów na wodach otwartych w Wielkiej Brytanii - Paul Kendall, sędzia międzynarodowy FINA pływania na
wodach otwartych;
4. Sędziowanie na Igrzyskach Paraolimpijskich Rio 2016 - Jakub Krzywda;
5. Dyskusja na temat ciekawych przypadków z zawodów i dyskusja - moderacja: Waldemar Kilian, przewodniczący Prezydium
Kolegium Sędziów PZP oraz Jakub Krzywda, tj.:
a) problemy z automatycznym systemem pomiaru czasu na ZMP Seniorów Olsztyn 2016,
b) homologacja automatycznego systemu pomiaru czasu,
c) automatyczna ocena zmian sztafetowych,
d) listwy do startu w stylu grzbietowym,
e) łączenie funkcji sędziowskich,
f) kody dyskwalifikacyjne.
Po kilku godzinach ciekawych wykładów i gorących tematycznie dyskusjach, w porze wieczorowej, sędziowie wzięli udział
w kuligu z pochodniami. Prawie godzinna przejażdżka saniami z pochodniami wśród zimowej scenerii Tatr została zakończona
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. W niedzielę po śniadaniu, uczestnicy spotkania podejmowali już swoje drogi powrotne do
domów – samochodami, pociągami, samolotami.
Wszystkim Sędziom serdecznie dziękujemy za przybycie do Zakopanego, a tym Wszystkim, którzy zastanawiali się w tym roku
czy pojechać….przestrzegamy  miejsca na przyszły rok pomału zaczynają się kończyć! Serdecznie zapraszamy!
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