DETERMINACJA, ROZWÓJ, SUKCES !!!

Roman DERKS
Kandydat na Prezesa PZŁS

PRACA ZAWODOWA
Od 1989 roku własna działalność gospodarcza. Od 2007 – Dyrektor handlowy.
KARIERA SPORTOWA
4 rekordy Polski – 5000 m.
7-krotny Mistrz Polski na dystansie 5000 i 10 000 m.
2-krotny Mistrz Polski Juniorów
7-krotny Mistrz Spartakiady Młodzieży
Działalność Sportowa
Członek zarządu PZŁS, Wiceprezes ds. toru długiego (2014-2016)
Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego (od 08.12.2016)
Członek Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego (2017-2021)
Wiceprezes UKS Prolube Elbląg
Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i
Sportów Wrotkarskich
Organizator Imprez Sportowych
2015 – Mistrzostwa Świata Juniorów – Warszawa
2015- Puchar Świata Juniorów – Warszawa
2018 – Mistrzostwa Świata Juniorów SH – Tomaszów Maz.
ODZNACZENIA
1988. Brązowy Krzyż Zasługi

KIERUNEK PEKIN 2022

SZKOLENIE
- wypracowanie skutecznej metody przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022;
- podnoszenie kwalifikacji trenerskich:
 organizacja konsultacji, seminariów i warsztatów,
 organizowanie kursów instruktorskich m.in. dla byłych zawodników,
 zwiększenie udziału trenerów klubowych w procesie szkolenia centralnego,
 publikacja materiałów szkoleniowo-dydaktycznych,
- zabezpieczenie pełnej, profesjonalnej obsługi medycznej (lekarz, terapeuta, fizjolog, dietetyk,
psycholog);
- korzystanie z nowoczesnych technik monitorowania i wspierania szkolenia – kompleksowe badania
realizowane m.in. przez Instytut Sportu;
- zacieśnianie współpracy pomiędzy kadrami narodowymi, wojewódzkimi, SMS i klubami;
- objęcie szkoleniem szerokiego grona uzdolnionej młodzieży (KNJ A i B, obozy dla najmłodszych itp.);
WSPÓŁPRACA Z ISU
- zabieganie o prawo organizacji kolejnych imprez międzynarodowych (ME, MŚ, PŚ);
- wspieranie międzynarodowych karier sędziowskich w strukturach ISU;
- współpraca w ramach Development Program;
- organizacja konferencji europejskich TD i SH.
ORGANIZACJA
- zacieśnienie współpracy z Polskim Związkiem Sportów Wrotkarskich (realizowanie wspólnych
przedsięwzięć i programów);
- opracowanie i wdrażanie nowych projektów dotyczących promocji i popularyzacji łyżwiarstwa
szybkiego i sportów wrotkarskich wśród dzieci i młodzieży;
- zwiększenie liczby sekcji łyżwiarskich i zawodników uprawiających łyżwiarstwo w Polsce (m.in.
zniesienie zaporowej kwoty za rejestrację nowego klubu - pozyskanie klubów wrotkarskich);
- opracowanie kompleksowej strategii rozwoju PZŁS na lata 2018-2022 spójnej m.in. z Kodeksem
Dobrego Zarządzania opracowanego przez MSiT;
- zwiększenie poziomu organizacyjnego i uatrakcyjnienie
zawodów OZD i OZR;
- gratyfikacje finansowe dla trenerów oraz najlepszych
zawodniczek i zawodników odnoszących sukcesy
sportowe,
- stypendia dla uzdolnionych zawodniczek i zawodników;
- wsparcie klubów w kontaktach z lokalnymi jednostkami
samorządu terytorialnego;
- pomoc organizacyjno-szkoleniowa dla klubów w zakresie
pozyskiwania środków finansowych;
- zintensyfikowanie działań na rzecz podnoszenia
kwalifikacji sędziowskich (systematyczne szkolenia,
konferencje międzynarodowe).

FINANSE
- pozyskanie sponsora generalnego, strategicznego i
wspierających;
- racjonalizacja i zwiększenie efektywności
wydatkowania środków własnych i budżetowych;
- kontynuowanie współpracy z obecnymi
sponsorami;
- wsparcie klubów w pozyskiwaniu środków z
lokalnych jednostek samorządu terytorialnego,
przy budowie i modernizacji obiektów sportowych,
przy organizacji zawodów sportowych;
- wypracowanie środków własnych poprzez organizację międzynarodowych imprez sportowych;
- większe wsparcie finansowe imprez sportowych w łyżwiarstwie szybkim;
- pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł i innych programów MSiT (Sport
Wszystkich Dzieci – upowszechnianie; PKOl- Polskie Nadzieje Olimpijskie; Urząd Marszałkowski,
programy unijne, fundacje, Development Program);
PROMOCJA I MARKETING
- kontynuowanie współpracy z TVP w zakresie transmisji z wydarzeń łyżwiarskich;
- lepsze wykorzystanie wizerunku najlepszych zawodników;
- organizacja szkoleń z zakresu kreowania spójnego wizerunku dyscypliny;
- organizowanie szkoleń dla działaczy klubowych, takich jak „Wizerunek klubu”, zdobywanie
sponsorów”, współpraca z samorządami”;
- organizacja medialnych imprez sportowych (np. Gala Łyżwiarska podsumowująca sezon);
- promocja dyscypliny w lokalnych środowiskach poprzez organizację spotkań z medalistami IO i MŚ;
- kontynuowania działań promujących łyżwiarstwo w mediach społecznościowych i na stronie www.

Szanowni Państwo,
Mam nadzieję, że mój program rozwoju polskiego łyżwiarstwa zainteresował Państwa.
Nie zamierzam składać obietnic bez pokrycia, ale mogę obiecać, że zrobię wszystko, by łyżwiarstwo
szybkie wróciło na szczyt popularności, czyli tam gdzie naprawdę jest jego miejsce. Aby osiągnąć ten cel
bardzo wysoko postawię poprzeczkę sobie oraz przyszłemu zarządowi.
Tylko zintegrowane środowisko sportowe i wspólna realizacja zadań pozwoli na osiągnięcie sukcesu.
Zrealizować wyznaczone cele zamierzam poprzez połączenie doświadczenia tych, którzy działają w
dyscyplinie od lat z kreatywnością młodych działaczy. Zapewni to pełen profesjonalizm na wszystkich
szczeblach organizacyjnych PZŁS. Jestem przekonany, że przed nami okres wielkich wyników sportowych,
które będą kontynuacją wspaniałych rezultatów zapisanych w historii naszej prawie 100-letniej federacji.
Jeżeli moja dotychczasowa postawa, praca i przedstawiony program przekonały Państwa do mojej osoby,
proszę o poparcie w nadchodzących wyborach.
Roman Derks

