Informacja Zarządu PZT
01.03.2020

Zarząd PZT informuje, że z dniem 01.03.2020 powołał na stanowisko Trenera Głównego
Polskiego Związku Tenisowego Pana Tomasza Iwańskiego.
W związku z tą decyzją częściowym zmianom ulegną zarówno struktura, jak i skład osobowy
Pionu Szkolenia PZT.
Poniżej nazwiska trenerów wraz z przypisanymi im funkcjami:
Tomasz Iwański - Trener Główny
Mieczysław Bogusławski - Trener Główny Przygotowania Fizycznego
Mariusz Fyrstenberg - Kapitan Davis Cup, Koordynator KN Mężczyzn
Michał Przysiężny - Trener Davis Cup
Dawid Celt - Kapitan Fed Cup
Maciej Domka - Trener Fed Cup
Maciej Synówka - Trener PZT, Koordynator KN Kobiet
Henryk Kornas - Trener PZT, Trener Główny KN U16 i U18 (koordynacja przechodzenia zawodników
z kadr młodzieżowych do kategorii starszych )
Paweł Bojarski - Trener PZT, Trener Główny KN U14
Jarosław Wołąsewicz - Trener PZT, Trener Główny KN U12
Piotr Unierzyski - Trener PZT, Metodyk Główny PZT (identyfikacja talentów w programie Tenis 10
w tym NPUT, nadzór metodyczny nad rozwojem trenerów pracujących przy programach PZT),
koordynator programu szkoleń trenerów .

Trenerzy współpracujący w poszczególnych grupach wiekowych, którzy będą uprawnieni
do używania tytułu Trenerów PZT lub Trenerów Kadry PZT:
Radosław Szymanik, Bogdan Dzudzewicz, Radosław Nijaki, Katka Urbanova, Paweł Kur, Piotr Kopeć,
Bolesław Szmyd, Marcin Krześniak, Mikołaj Weymann, Sandra Zaniewska, Adam Chadaj.
Kontynuowana będzie współpraca z Krzysztofem Guzowskim.
Jednym z głównych aspektów pracy trenerów PZT będzie właściwa współpraca
indywidualnymi zawodników.

z trenerami

O koncepcji, sposobie i zasadach funkcjonowania Pionu Szkolenia PZT, który należy
postrzegać bardziej jako sportowy pion doradczo-konsultacyjny PZT, Tomasz Iwański opowie szerzej,
podczas Konferencji Trenerskiej PZT w Kaliszu, przed spotkaniem Pucharu Davisa Polska-Hongkong,
w dniu 06.03.2020, a informacje z tego spotkania zostaną umieszczone na naszej stronie
internetowej i w mediach społecznościowych.
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Zadania organizacyjne na okres najbliższych kilku tygodni, jakie stawia sobie Tomasz Iwański oprócz
planowanych akcji sportowych, to :
1) Opracowanie czytelnych i przejrzystych kryteriów podziału środków, znajdujących się w puli PZT
dla programu indywidualnego wsparcia zawodników. Jednocześnie informujemy
z wyprzedzeniem, że w każdym roku pula do 50 % wspomnianych środków, niezależnie od
wypracowanych kryteriów, będzie dzielona w oparciu o decyzje eksperckie Trenera Głównego
i trenerów współpracujących, a zatwierdzana przez Prezesa d/s Sportowych.
2) Aktywne wsparcie ujednolicenia i podwyższenia poziomu kursów instruktorsko-trenerskich,
poprzez zmniejszenie liczby podmiotów akredytowanych przez Związek do ich organizacji oraz
zwrócenie szczególnej uwagi na egzekwowanie kryteriów egzaminacyjnych, dotyczących
umiejętności gry, nagrywania piłek i prawidłowej demonstracji uderzeń.
3) Opracowanie standardu umów na linii PZT - Zawodnik dla programu indywidualnego wsparcia,
które będą zabezpieczać interesy obu stron w sposób partnerski.
4) Powołanie przedstawicieli rodziców w kategoriach młodzieżowych jako reprezentantów
interesów zawodników w tych grupach wiekowych do rozmów z przedstawicielami PZT.
Komunikacja z jedną osobą reprezentującą daną grupę bez wątpienia usprawni przepływ
informacji między stronami
5) Poprawę drobiazgów, które nie mają znaczenia strategicznego, ale rzutują na wizerunek
i postrzeganie PZT - takich jak np. opłaty związane z dojazdami na zgrupowanie czy drużynówki
przy powołaniach zawodników na wspomniane wydarzenia, opłaty hotelowe w trakcie takich wyjazdów itp. itd. Tomasz Iwański zwraca się z uprzejmą prośbą o sugestie, dotyczące
sportowej strony działania PZT, które mogą, w Państwa przekonaniu, pomóc w usprawnieniu
pracy zarówno Zawodnikom, jak i Trenerom, a także Związkowi.
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