
Zwracam sie do Szanownej Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej o dofinansowanie
moich startów w Pucharze Świata oraz Mistrzostwach Europy we wspinaczce lodowej

Kalendarz wraz z kosztorysem:
Sezon 2019/20

1. UIAA Ice Climbing WC Changchun City/CHN +
 UIAA Ice Climbing WC Cheongsong/KOR 

01.01-13.01
9000PLN/os

2. UIAA Ice Climbing WC & European Championship
 Saas Fee/SUI 

21-26.01
3500PLN/os

Sezon 2020/21
3. Zgrupowanie Kadry Narodowej Kirov/ROS 11-29.11

 
7000 PLN/os

4. UIAA Ice Climbing WC  Denver/USA + 
UIAA Ice Climbing WC Montreal/CAN 12.2020,ok
2tyg

 
8000PLN/os

Suma: 27 500/os

Koszta te obejmują częściowe pokrycie przejazdów, noclegow, przelotów, wiz, opłat
startowych i innych wydatków związanych z wyjazdami na zawody.

W sezonie 2018/19 odbyłam bardzo długie zgrupowanie w Rosji  (2,5 miesiąca w
Kirowie).  Dzięki  temu pierwszy raz  w życiu  mogłam dobrze  przygotować się  do
sezonu  (do  maja  2019r  w  Polsce  nie  było  żadnego  obiektu  umożliwiającego
przygotowanie  do  zawodów  zimowej  wspinaczki).  Zaowocowało  to  znaczącą
poprawą wyników. Do najlepszych osiągnięć tego sezonu zaliczam:
6. miejsce na Mistrzostwach Świata w kombinacji w Moskwie
4. miejsce w Pucharze Świata w prowadzeniu w Beijing
6. miejsce w Pucharze Świata w prowadzeniu w Rabenstein
6. miejsce w Pucharze Świata w czasówkach w Denver
8. miejsce w rankingu PŚ w prowadzeniu
10. miejsce w rankingu PŚ w czasówkach

Bardzo  dobre  starty  zawdzięczam  dłuższemu  niż  kilka  tygodni  okresowi
przygotowań. Jednakże ów przygotowania odbywały się we współpracy z Rosyjskim
zawodnikiem  –  Alexeyem  Denginem,  który  nie  ma  żadnych  kursów  trenerskich.



Posiada  bardzo  dobre  wyniki  i  we  własnym  sporcie  i  w  trenowaniu  innych
zawodników jednak brak fachowej wiedzy doprowadził do przeciążenia mojego ciała
podczas  treningów  w  Rosji.  Skutkiem  tego  była  kontuzja  prawego  barku,  która
zaczęła się w połowie grudnia i trwała do końca sezonu. Mimo intensywnej pracy z
rehabilitantami  w  Polsce  –  jedynie  częściowo udało  się  poprawić  stan  barku.  Po
sezonie nadszedł czas konkretnej diagnozy – uszkodzenie SLAP typ drugi. Jedyna
możliwość  poprawy  to  leczenie  operacyjne.  Operację  tenodezy  (przeniesienia
przyczepu)  głowy  długiej  bicepsa  przeszłam  na  początku  kwietnia.  Po  trzech
miesiącach bardzo intensywnej rehabilitacji zaczęłam wracać do formy. Dodatkowo
udało  mi  się  porozumieć  w  Polsce  z  pierwszym  obiektem,  który  umożliwiłby
przygotowanie się do sezonu zimowego bez konieczności wyjeżdżania z kraju. Reni
Sport w Krakowie udostępnił mi miejsce do treningu dzięki czemu już od połowy
sierpnia  mogłam  zacząć  przygotowania.  Będąc  aktualnie  na  zgrupowaniu  Kadry
Narodowej  w Kirowie  mogę powiedzieć,  że  znajduję  się  w lepszej  formie  niż  w
zeszłym roku o tej porze, a co za tym idzie – liczę na poprawę miejsc w zbliżających
się zawodach i w końcu osiągnięcie wyników na podium.
To wszystko byłoby niemożliwe, gdybym od czasu operacji nie zaczęła współpracy z
instruktorem  sportu,  fizjoterapeutą,  a  obecnie  też  moim  oficjalnym  trenerem  –
Aleksandrem Huszczo. To właśnie on jest odpowiedzialny za mój szybki i bezpieczny
powrót  do  zdrowia  i  sprawności,  to  on  sprawuje  piecze  nad  moimi  treningami
motorycznymi i funkcjonalnymi. Prawdopodobnie gdyby nie jego fachowa pomoc –
nie byłabym w stanie w tym roku startować po operacji.

W związku  z  powyższym  zwracam się  do  Szanownej  Komisji  o  dofinansowanie
moich wyjazdów na zawody w kwocie podanej wyżej tj. 12 500zł na starty w sezonie
2019/20 i 15 000 na przygotowanie i starty w sezonie 2020/21 oraz o dofinansowanie
wyjazdu mojego trenera na powyższe akcje.

Koszty wyjazdu trenera:
Sezon 2019/20

5. UIAA Ice Climbing WC Changchun City/CHN +
 UIAA Ice Climbing WC Cheongsong/KOR 

01.01-13.01
8600PLN/os

6. UIAA Ice Climbing WC & European Championship
 Saas Fee/SUI 

21-26.01
3300PLN/os

Sezon 2020/21
7. Zgrupowanie Kadry Narodowej Kirov/ROS 11-29.11

 
7000 PLN/os

8. UIAA Ice Climbing WC  Denver/USA + 



UIAA Ice Climbing WC Montreal/CAN 12.2020,ok
2tyg

 
7600PLN/os

Suma: 26 500/os

Koszty są mniejsze o ok 200zł na każdym starcie (brak opłaty startowej w wysokości
50euro) i dzielą się na 11 900 w sezonie 2019/20 i 14600 w sezonie 2020/21.
Łączna kwota dofinansowania zawodniczki i trenera: 54 000zł
Kwota jest tak duża ponieważ obejmuje tak naprawdę dwa sezony. Nastąpiła również
zmiana: pozostała jedna edycja PŚ w Europie, pozostałe odbywają się w Azji i w
Ameryce Północnej, co znacząco zwiększyło koszty.

Dotychczasowe moje dofinansowania
- udział w PŚ, MŚ i zgrupowaniu w 2018/19
- udział w PŚ, PE, ME w 2017/18
- udział w PŚ, MŚ w 2016/17
- udział w PŚ, ME w 2015/16
- udział w PŚ, MŚ w 2014/15
- udział w ME w 2014

Dotychczasowe dofinansowania trenera
- udział w zgrupowaniu i PŚ w 2019

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z taternickim,
Olga Kosek

Kirow, 26.10.2019r


