PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
KWIECIEŃ 2018

50 zawodników
3 grupy zaawansowania
3 instruktorów
30 par łyżew klubowych dla początkujących

facebook.com/kl.skating.poznan

I. O NAS:

Klub Łyżwiarski Skating Poznań powstał w 2018 roku z pasji do łyżwiarstwa figurowego byłych
zawodników, a obecnych instruktorów. Celem Klubu jest stworzenie możliwości wszechstronnego
oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. A także wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności łyżwiarstwa figurowego w Poznaniu.
KŁ Skating Poznań
ul. Wolsztyńska 1, 63-361 Poznań
KRS: 0000725972
NIP: 7792486363
REGON: 36985482

II. CELE STATUTOWE KLUBU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności łyżwiarstwa
figurowego.
Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i rekreację.
Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem
łyżwiarstwa figurowego.
Szkolenie i doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej.
Organizowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Działalność wspomagająca rozwój młodzieży ze społeczności lokalnych.

III. INSTRUKTORZY:
Maria Jóźwiak - prowadząca grupę średniozaawansowaną „Jaskółki”.
Instruktor łyżwiarstwa figurowego z ponad 50-letnim doświadczeniem. W latach
60-tych zawodniczka klubu sportowego SAN i KS SURMA w Poznaniu. Pracę jako
instruktor jazdy na łyżwach rozpoczęła w latach 70-tych w TKKF Wagabunda
w Poznaniu. Absolwent AWF w Poznaniu, przez 40 lat nauczyciel w szkole
sportowej nr 13. Obecnie nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół
Muzycznych w Poznaniu.

Paulina
Jóźwiak
prowadząca
grupę
początkującą
„Tuptusie”.
Od 12 lat prowadząca zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci już od pierwszego
roku życia w Edukatka.pl – Centrum Twórczego Rozwoju w Poznaniu (edukacja
wczesnoszkolna). W latach 90-tych zawodnik wyczynowy MKS w Poznaniu
w sekcji piłki ręcznej. W zakresie jazdy na łyżwach wychowanek Marii Jóźwiak. Od
wielu lat instruktor oraz organizator nauki jazdy na łyżwach dla najmłodszych
w Poznaniu, Tarnowie Podgórnym oraz Grodzisku Wielkopolskim.

Paulina Młotkowska – prowadząca grupę zaawansowaną „Twizzle”.
Instruktor łyżwiarstwa figurowego, Zumba Fitness oraz Jumping Fitness.
Przez ponad 10 lat zawodnik wyczynowy w klubie MKS Axel Toruń
w kategorii solistek oraz par sportowych. Przez wiele lat instruktor
łyżwiarstwa figurowego w klubie MKS Axel Toruń. Od 2014 roku stały
mieszkaniec Poznania i pracownik Fabryki Formy w Poznaniu.

IV. SUKCESY ZAWODNIKÓW:
Walley Cup Kraków, 14 kwietnia 2018
Oficjalne wyniki zawodów dostępne na stronie internetowej PZŁF

Kategoria młodzieżowa brązowa:
Katarzyna Jędrzejczak - II miejsce

Kategoria solistki A brązowa:
Zofia Szulc - II miejsce

Kategoria solistki B brązowa:
Monika Marcinkowska - II miejsce
Anna Zeyland - III miejsce
Kategoria solistki B srebrna:
Joanna Dyczkowska - III miejsce

V. OBECNE DZIAŁANIA KLUBU PRZYGOTOWUJĄCE DO SEZONU 2018/2019






Klub zgłoszony do Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. Trwa procedura zrzeszająca.
W związku z rosnącą liczbą zawodników na sezon 2018/2019 Klub zatrudnił dwóch
dodatkowych instruktorów z dużym doświadczeniem, również byłych zawodników
wyczynowych.
Nawiązanie współpracy z Akademią Baletu w Poznaniu w celu prowadzenia zajęć
z przygotowania baletowego dla łyżwiarzy oraz wsparcia choreograficznego.
Organizacja zajęć na rolkach figurowych w okresie letnim z licencjonowanym instruktorem.
Utworzenie w przyszłym sezonie grupy dla dorosłych amatorów łyżwiarstwa figurowego.

