OPIS PROJEKTU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „KARLIK” W CHORZOWIE
odLOTTOwa jazda z OSHEE
W najbliższym roku szkolnym Uczniowski Klub Sportowy Karlik będzie otwierał 3 klasy (dwie 4 i jedną 7)
w Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Dzięki temu będziemy mieli możliwość na przełomie 3 lat
otworzyć całą Podstawową Szkołę Mistrzostwa Sportowego, która na dzień dzisiejszy będzie jedyną w
Polsce szkolącą młodych biathlonistów. Aby zachęcić dzieci od 7 roku życia konieczne jest wyposażenie
Klubu w niezbędny specjalistyczny sprzęt, między innymi rowery, nartorolki, narty, buty, kije, rolki,
karabinki pneumatyczne, karabinki laserowe, karabinki kulowe. Dodatkowo ze względu na specyfikę pracy
z małymi dziećmi, dziećmi w wieku rozwoju konieczne jest wyposażenie klubu w sprzęt do stabilizacji,
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć ogólnorozwojowych. Głównym celem jest budowa w okolicy
szkoły miejsca dostosowanego do treningu z karabinami pneumatycznymi, co będzie uzupełnieniem do
bogatej oferty treningowej, a przy nowo powstającej strzelnicy na broń kulową, kompletnym miejscem do
szkolenia dzieci i młodzieży od 7 do późnego wieku. Aby przyciągnąć i zachęcić ludzi do uprawiania
sportu, nie tylko biathlonu, potrzebne są warunki i sprzęt sportowy. Klub będzie organizował cykl zawodów
z broni laserowej, zajęcia pokazowe z broni pneumatycznej na terenie śląska, zajęcia dodatkowe w szkołach
podstawowych, co pokaże dzieciom i młodzieży atrakcyjność tego sportu jak również otworzy im drogę do
uprawiania sportu w klasach sportowych. Na etapie szkoły podstawowej zajęcia sportowe są bardzo ważne i
nawet jeśli w przyszłości niewielu z nich będzie profesjonalnymi biathlonistami, to na pewno skutek
treningowy będzie dostrzegalny w poprawie stanu zdrowia, kondycji oraz zainteresowaniem aktywnością
fizyczną. Projekt ma na celu wyjście nas trenerów do ludzi z konkretną propozycją różnorodnych zajęć bez
dodatkowych ogromnych kosztów, które byłyby niezbędne do zakupu sprzętu specjalistycznego.
Zakup broni różnego typu jest niezbędna do prowadzenia zajęć dla każdej grupy wiekowej zawodników.
Zakup sprzętu sportowego jak nartorolki czy rowery podyktowana jest wysokimi kosztami, na które nie
każdego stać, a wycieczki rowerowe czy wspólne bieganie na nartorolkach jest wspaniałą zachętą do pracy
samodzielnej. Oprócz dodatkowych imprez okolicznościowych- zawody, pokazy itd. Klub będzie prowadził
normalne zajęcia treningowe i całorocznie przeprowadzał nabór do Podstawowej Szkoły Mistrzostwa
Sportowego.
Na przełomie ostatnich 3 lat Klub UKS Karlik bardzo prężnie się rozwijał i corocznie pozyskuje wielu
nowych zawodników. Biathlon robi się bardzo popularną dyscypliną sportu w Chorzowie, dzięki sukcesom
nie tylko chorzowianki Moniki Hojnisz, ale coraz wyżej sklasyfikowanych na Pucharze Polski zawodników
z Klubu. Dodatkowo jest to wspaniała alternatywa dla zajęć piłki nożnej, które są na Śląsku bardzo mocno
forsowane, a do których nie wszyscy są przekonani. W najbliższym czasie w Chorzowie w Parku Śląskim
powstanie profesjonalna strzelnica biathlonowa, która będzie przyciągała nowych uczestników i dzięki

której zawodnicy będą mieli pełne warunki do treningu biathlonowego. Dzięki budowie "strzelnicy"
pneumatycznej, infrastruktura dla trenowania biathlonu będzie pełna i bardzo atrakcyjna.
Zajęcia biathlonu są różnorodne, ogólnorozwojowe, dotykają wielu dyscyplin sportowych, co zachęca
młodzież do próby takiej aktywności. W Chorzowie młodzież i dzieci poszukują różnorodności i atrakcji
właśnie w aktywności fizycznej. Projekt ma trwać ok jednego roku (budowa, zakup sprzętu, zajęcia
dodatkowe, zawody pokazowe) natomiast rezultaty będą widoczne przez kolejnych wiele lat, ze względu na
możliwość ciągłości i kontynuacji współpracy ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego.
W projekcie uwzględniliśmy zakup:
 4szt. karabinków kulowych
 4szt. karabinków laserowych
 4szt. karabinków pneumatycznych
 10par nartorolek
 10par nart
 20par butów narciarskich
 20par kijów
 Sprzęt do stabilizacji
 Amunicję sportową
 Organizację eventów/ zawodów sportowych i zakup nagród/ pucharów
 Budowę strzelnicy wiatrówkowej
Koszt naszego projektu to 174.500zł. Jest to bardzo dużo pieniędzy, ale dzięki tej akcji możemy
wyposażyć w profesjonalny sprzęt każdego zawodnika w naszym klubie!

