Dzień dobry,
Tytułem wstępu: Prośba o zapoznanie się z pismem!
Co roku organizujemy w domu kultury na początku sezonu spotkanie dla naszych podopiecznych
oraz ich opiekunów, na którym informujemy o głównych zmianach i planach na nowy sezon.
Podsumowujemy poprzedni rok oraz mówimy o sukcesach, które bardzo cieszą i problemach, jakie
cały czas nas martwią. W najbliższych czasie damy znać, kiedy się ono odbędzie. Jak to w życiu
jednak bywa na takich wydarzeniach nie da się liczyć na 100% obecności, a ten raz w roku, kiedy
chcemy przedstawić najważniejsze rzeczy jest dla nas bardzo istotny dlatego, aby dotarło do
wszystkich robimy to też w wersji pisemnej, aby każdy mógł sobie po prostu przeczytać, kiedy
znajdzie trochę więcej czasu. Dlatego w imieniu Klubu bardzo proszę, aby poświęcić chwilę, a być
może będziecie mogli nam czy swoim dzieciom jakoś pomóc.
Poprzedni sezon:
Naszym głównym celem cały czas jest umożliwienie i przekonanie jak największej liczby osób do
uprawiania sportu, a przez co dbania o samego siebie. Cieszy nas, że od wielu lat jak i w
poprzednim sezonie liczba podopiecznych przekracza 100 osób. Przez co jesteśmy pod tym kątem
jednym z największych klubów w województwie, wyprzedzając nawet takie miasta jak KędzierzynKoźle, czy Nysę! W XXI wieku, kiedy dzieci, czy młodzież tak dużo czasu spędza przed ekranem,
a niedawne czasy pandemii jeszcze to pogłębiły, naprawdę jest to dla nas cel numer jeden.
W sezonie 2021/2022 osiągnęliśmy dwa największe sukcesy w historii klubu oraz kilka mniejszych
z których jesteśmy dumni i raz jeszcze chcemy je przypomnieć!
- 21 miejsce w Polsce naszej "trójki siatkarskiej" podczas finałów Minisiatkówki Kinder Sport w
Arenie Gliwice! Gdzie w całym turnieju w Polsce startowało łącznie ok. 600 zespołów! Skład:
Zosia Rutkowska, Kasia Wotzka, Julia Pismiok, Basia Kala! Jest to największy turniej siatkówki w
Europie, a być może też na świecie.
- 13 miejsce w Polsce w rozgrywkach siatkówki plażowej w kategorii Juniorek Młodszych (kadetki)
pary Amelia Mandziuk/Paulina Emerling! Przechodząc przez eliminacje wojewódzkie i półfinały
Mistrzostw Polski.
- I miejsce seniorek oraz brąz juniorek w Raciborskiej Lidze Piłki Siatkowej.
- srebrne medale Opolskiej Ligi Minisiatkówki w kategorii "trójek"
- I miejsce w Nysie w Turnieju z okazji 3 Maja
- I miejsce w Dąbrówce Górnej oraz II w Kierpniu w turnieju plażowki
- Dwie pary w finałach Grand Prix Opolszczyzny
- Organizacja 8 otwartych turniejów siatkówki w Krapkowicach - 3 na hali oraz 5 na piasku w tym
na rzecz WOŚP
- Udany obóz siatkarski dla 50 uczestników
- Wydarzenia integracyjne, codzienność na sali, duża ilość gry i rozegranie ok. 80 MECZÓW
ligowych w sezonie, plus rozgrywki Minisiatkówki i siatkówki plażowej.

\

Nowy sezon siatkarski od 1 sierpnia 2022r. do 31 lipca 2023r.:
Każdy nowy sezon rozpoczyna się od okresu przygotowawczego, który trwa do rozpoczęcia
rozgrywek. U nas zaczyna się od początku sierpnia, a prócz pierwszych treningów na hali nasi
podopieczni otrzymali też rozpiski treningów do wykonania w domach.
Wracając z obozu sportowego, który jest co roku bardzo ważnym elementem okresu
przygotowawczego, po dwóch pierwszych tygodniach września udało nam się ułożyć harmonogram
treningów dla wszystkich grup w klubie i powoli sezon siatkarski 2022/2023 nabiera rozpędu.
(Harmonogram wszystkich grup w klubie dostępny na Facebooku lub stronie
klubu www.pvvolley.pl , która niedawno przeszła znaczną zmianę. Już wstępnie informujemy, że
zimowy obóz dochodzeniowy, który organizujemy na miejscu w Krapkowicach odbędzie się w
drugim tygodniu ferii zimowych, natomiast letni obóz w nowym sezonie odbędzie się 13.0824.08.2023 ponownie w Łazach. Te obozy są dla nas bardzo istotne! Nie tylko pod kątem rozwoju
siatkarskiego, ale też integracji całych drużyn, dlatego bardzo zwracamy uwagę jak ważne jest, aby
planować udział naszych podopiecznych w tych wydarzeniach.
Natomiast w najbliższych dniach poznamy terminarz rozgrywek Opolskiego Związku Piłki
Siatkowej we wszystkich kategoriach wiekowych. Jako jeden z 2 klubów w województwie
zgłosiliśmy się do każdej kategorii wiekowej w rozgrywkach kobiet, czyli młodziczek, kadetek,
juniorek oraz 3 Ligi Kobiet! Start przewidziany na końcówkę października. Dodatkowo 3 nasze
zespoły wystartują w Raciborskiej Lidze Piłki Siatkowej, która startuje już w najbliższą niedzielę.
Teraz czas na mecze i turnieje kontrolne, aby jak najlepiej przygotować się do pierwszych zmagań o
punkty. Nowością w tym sezonie ma być regularnie rozgrywana Opolska Liga Minisiatkówki,
zarówno dla dziewczyn i chłopaków z klas 4-6 jak i młodszych. Najważniejsze rozgrywki
Minisiatkówki to jednak ogólnopolski turniej Kinder Sport, który rozgrywany jest zazwyczaj na
przełomie maja/czerwca (etap wojewódzki).
Właśnie dlatego, że jako klub rywalizujemy w rozgrywkach ligowych, to trenerzy wraz z
zawodniczkami i zawodnikami mają cele i aspiracje sportowe. Głównie rywalizujemy z klubami
połączonymi z SOSami, czyli Siatkarskimi Ośrodkami Szkolnymi. Treningi tam odbywają się nie
tylko popołudniami, czy wieczorami, ale przede wszystkim codziennie w ramach lekcji szkolnych
przez co mają nad nami zdecydowaną przewagę trenując w każdym tygodniu przynajmniej 2 razy
więcej.
Naszą jedyną możliwością na osiągnięcie sukcesu jest determinacja, systematyczność oraz
uświadomienie naszym podopiecznym odpowiedniej dyscypliny i zaangażowania. Pasja do sportu,
a w naszym przypadku do piłki siatkowej, to coś więcej niż zajęcia pozalekcyjne. To przede
wszystkim codzienna praca nad sobą, aby być każdego dnia trochę lepszą wersją siebie. Mając to na
uwadze, a także z szacunku do tych, którzy poświęcają się przez wiele lat ciężko pracując, aby
osiągnąć sukces, przede wszystkim bardzo regularnie uczęszczając na treningi zdecydowaliśmy, że
po raz pierwszy od tego sezonu chcemy to powiedzieć otwarcie! Klub Sportowy PV Volley
Krapkowice nie będzie miejscem dla każdego, kto ma ochotę trenować piłkę siatkową. Przyznajemy,
że wcześniej tak się definiowaliśmy (ze względu na nasz cel nr 1 opisany powyżej). Od tego sezonu
ma być to klub siatkarski dla każdego, kto jest w stanie wykazać się dużą systematycznością i
determinacją w procesie szkoleniowym! Mówiąc w skrócie jest to klub dla tych, co potrafią być
bardzo regularnie na treningach! Z pozostałymi osobami, jeśli rozmowy nie przyniosą skutku po
prostu będziemy musieli się pożegnać. Być może brzmi ostro, ale mamy w klubie tak wiele
sportowych charakterów, które każdego dnia i tygodnia starają się być jak najlepsze, że ich
zaangażowanie musi być u nas traktowane priorytetowo.

Nowości i dobre informacje:
Od nowego sezonu rusza pierwszy w historii oficjalny Klub Kibica PV Volley. Będzie to otwarta
grupa osób, która będzie podczas meczów dopingować naszym zespołom! Szykuje się sporo
niespodzianek, a pierwszym meczem do sprawdzenia swoich możliwości dopingu będzie podczas
pierwszego meczu domowego u seniorek! Bardzo serdecznie zapraszamy do dołączenia do grupy
na mesengerze (prosimy o kontakt w tej sprawie).
Dużą sprawą, która pokazuje coraz większe docenienie naszej pracy w Krapkowicach jest wybór
Roberta Malka na Trenera Kadry Wojewódzkiej Młodzików. Jest to duże wyróżnienie, że nasz
trener poprowadzi reprezentację wojewódzką między innymi podczas Turnieju RTNO w maju
2023r..
W tym sezonie prócz trenera Malka, sztab szkoleniowy w klubie będą tworzyć Robert Wojtas, Daria
Szelwach, Katarzyna Guza, Marek Grysko i Angelika Guth! Łącznie poprowadzą 7 sekcji klubu. W
tym najnowszą, czyli amatorską grupę seniorów, którzy zagrają w Opolskiej Lidze Siatkówki
Amatorów, do której ciągle trwa otwarty nabór. Dodatkowo, aż 9 osób związanych z PV jest w
trakcie robienia kursu na Trenera PZPS i liczymy, że będzie to też procentować w najbliższych
latach! Warto zaznaczyć, że Opolski Związek Piłki Siatkowej w październiku uruchamia bezpłatny
stacjonarny kurs na sędziego piłki siatkowej dla osób, które ukończyły 16 lat. Chętnych też
zapraszamy do kontaktu.
Budujemy klub, który ma mieć mocne podstawy. Właśnie w myśl tej dewizy bardzo ważne jest dla
nas szkolenie u podstaw i koncentracja na Minisiatkówce. To dlatego grupy dziecięce i szkolenie od
najmłodszych lat jest dla nas równie istotne jak w zespołach seniorskich! Cieszy nas to, że
najmłodsze grupy chłopaków, czy dziewczyn są coraz liczniejsze i ciągle zgłaszają się nowe osoby.
To przekłada się na większą rywalizację wewnątrz drużyny, a w konsekwencji na lepszy wynik
sportowy.
Prowadzenie jednak tak dużego klubu z 7 sekcjami, czyli ok. 40 godzinami treningów w tygodniu i
rozgrywaniu prawie 100 meczów w sezonie, wiąże się z nie tylko dużym wysiłkiem i
zaangażowaniem trenerów oraz ludzi, którzy pracują na rzecz klubu, ale przede wszystkim z
rosnącymi kosztami utrzymania tak dużej i ciągle rosnącej organizacji pozarządowej, która ma
coraz większe aspiracje! Nie ma co ukrywać, że sytuacja finansowa klubu jest cały czas trudna i
niestety nie możemy "spać spokojnie". Cały czas martwimy się o to jak pokryć koszty, które przed
nami do końca roku kalendarzowego. Start w rozgrywkach, czyli koszty jakie przed nami, aby
wziąć udział we wszystkich ligach, to ok. 30 tyś zł a mówimy tu tylko o opłatach za licencję,
sędziów, halę sportową i podstawowe wydatki związane z rozgrywkami. Do tego utrzymanie kadry
szkoleniowej, sprzęt sportowy i zwykła "codzienność" przy dzisiejszej inflacji i wszystkich
kosztach, to ok 15 tyś. złotych miesięcznie. Staramy się pozyskiwać środki ze wszystkich
możliwych źródeł. Od funduszy gminnych, czy powiatowych, czyli jednostek samorządu
terytorialnego, skąd nasi podopieczni pochodzą, ale też urzędu Marszałkowskiego, czy
Ministerstwa Sportu. Bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach, czy zbieramy 1% podatku w
myśl zasady "Grosz do grosza".
Tak naprawdę, to od wielu lat główna część klubowego budżetu pochodzi jednak od wpłat
sponsorów! W tym sezonie ponownie możemy liczyć na firmę PEBIT, bez której śmiało możemy
powiedzieć, że już na siatkarskiej mapie Polski by nas nie było, ale też Gero-Technik, którzy są z
nami od tak wielu lat. Od tego roku wspiera nas także Paul Schockemöhle, a w ostatnim czasie
nawiązaliśmy współpracę z firmą Instal-ka oraz otrzymaliśmy wsparcie od firmy Budopap.
Cieszy to, że jesteśmy coraz bardziej atrakcyjni pod kątem marki jako klub, dzięki któremu można
nie tylko bardzo nam pomóc, ale też wypromować swoją firmę jako wspierającego inicjatywy

sportowe i miejscową społeczność od dzieci do seniorek! Staramy się cały czas pracować nad
naszym marketingiem klubowym, aby właśnie zachęcać potencjalnych darczyńców.
Na początku roku napisaliśmy do naszych kibiców post na Facebooku pt. "Czy to koniec PV
Volley". Jest to dla nas oczywiście najczarniejszy scenariusz i jak opisywaliśmy robimy co w naszej
mocy, aby do tego nigdy nie doprowadzić. Wiemy jednak, że najtrudniejsza jest właśnie końcówka
roku i pomimo dużego wsparcia opisanego powyżej dalej martwimy się o przetrwanie. Dzięki wielu
ludziom jesteśmy blisko uzbierania budżetu potrzebnego do zamknięcia roku, ale ciągle brakuje
nam ok. 40 tyś. zł, aby móc opłacić wszystkie zobowiązania finansowe do końca roku
kalendarzowego i rozliczyć klub z otrzymanych środków i dotacji. Prowadzimy rozmowy z firmami
i władzą, aby temu zaradzić, jednak jeśli ktoś z Państwa będzie mógł w jakimś stopniu jeszcze
pomóc to prosimy o kontakt.
Podjęliśmy decyzję, że pomimo tego wszystkiego, nie będziemy podnosić już składek
członkowskich i jak długo to będzie możliwe chcemy utrzymać je na tym poziomie. Przy założeniu
szkoleniowym 3 treningów lub (2 plus 1 mecz) tygodniowo w porównaniu do innych zajęć jak
tańce, taekwondo, czy choćby zajęcia dla przedszkolaków wiemy, że za 2 godziny zajęć spokojnie
mogłaby składka być większa, to uważamy, że 100 zł. miesięcznie jest i tak dużą kwotą dla
rodziców - gdzie wiadomo bywa w aktualnych czasach coraz trudniej.
Przypominamy, że jest to składka miesięczna, czyli tak naprawdę 1200 zł na rok, ale po prostu
można rozbić sobie na wpłaty miesięczne. W momencie, kiedy przychodzą wakacje i treningów jest
trochę mniej lub mamy chwilę wolnego składka członkowska nie ulega zmianie. To właśnie, aby w
jakimś stopniu pomóc w utrzymaniu rocznego budżetu. Oczywiście nieobecności wynikające z
dłuższej kontuzji, czy choroby jak najbardziej bierzemy pod uwagę, jak i to, że jest możliwość
zwrócenia się do zarządu o zmniejszenie lub zwolnienie z opłacenia składki. Prosimy też o
uregulowanie składek członkowskich za poprzedni sezon.
Swoją sytuację finansową można sprawdzać na stronie www.sportsmanago.pl, natomiast proszę
pamiętać, że wprowadzamy wpłaty pod koniec miesiąca, dlatego też w Sport Manago jest jakby
miesiąc zawsze do tyłu. W razie gdyby coś się Państwu nie zgadzało, to prosimy o kontakt i
praktycznie zawsze dojdziemy do porozumienia.
Rola rodziców:
Nie będziemy jednak ukrywać, że głównie naszymi sponsorami są firmy związane z rodzicami
naszych podopiecznych. Często bezpośrednio, ale bywa i tak, że rodzice dzięki swoim znajomością
i przeprowadzeniu wstępnej rozmowy z osobą decyzyjną w firmie potrafią nawiązać pierwszy
najważniejszy kontakt. Właśnie dlatego zwracamy się z prośbą, aby jeśli tylko macie Państwo
możliwość choćby umówienia na spotkanie szefa firmy z prezesem klubu, abyśmy mogli
przedstawić prezentacje, czy trochę więcej opowiedzieć o tym co robimy, to już będzie to bardzo
ważne. Nie zawsze otrzymana pomoc musi być materialna. Także jesteśmy otwarci na naprawdę
różną formę pomocy dla klubu, czy współpracy. Mamy różne możliwości, aby w jakimś stopniu
odwdzięczyć się za wsparcie.
Od roku 2022 powstała też tzw. "Ulga sponsoringowa", która pozwala na odliczenie 150% kwoty,
która została przekazana na wsparcie sportu. Jeśli ktoś zdecyduje się wesprzeć klub kwotą 1000 zł.
to kosztów firmy może odliczyć sobie kwotę 1500 zł. Co też może przekonać do wspierania takiej
inicjatywy.
Natomiast jeszcze większą rolą rodzica, to po prostu pomoc i wspieranie swojego dziecka w jego
pasji do siatkówki, czy na początku jego sportowej drogi, poprowadzenie oraz nauka

systematyczności, determinacji, ale też cierpliwości. Piłka siatkowa to w naszym odczuciu jeden z
trudniejszych sportów drużynowych, szczególnie na początku tej drogi w młodym wieku. Z
wiekiem, kiedy umiejętności są coraz to większe, to i siatkówka sprawia więcej przyjemności.
Przy okazji prosimy, aby rodzice okazywali dużą wyrozumiałość, a krytykę gry zostawić trenerom.
W dzisiejszych czasach, kiedy dzieci i młodzież są przebodźcowani oraz narażeni na presję i coraz
większe wymagania (i w jakiś stopniu robimy też to my, jako trenerzy) motywując do bycia coraz
lepszym, to właśnie rodzic powinien być najlepszym kibicem, a nie osobą, która krytykuje. Rola
rodziców w kształtowaniu młodych sportowców jest nieoceniona. To właśnie rodzice dowożą na
trening, pomagają w ciężkich chwilach przed wyjściem z domu, czy chociażby dbają o prawidłowe
odżywianie i ograniczony dostęp do śmieciowego jedzenia, czy nadmiaru korzystania ze
smartfona.
Nasi trenerzy są zawsze do Państwa dyspozycji, a treningi otwarte. Na naszym etapie to nie wynik
sportowy jest najważniejszy, a kształtowanie zawodnika na jak najlepszego człowieka. Staramy się
też motywować dzieci do nauki, a systematyczność w sporcie przekłada się później na lepsze
planowanie i pilnowanie swoich obowiązków np. w szkole.
Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście, zostawiając nam swoje skarby, aby przy
pomocy sportu kształtować ich charakter. Bądźmy jako drużyna nie tylko na boisku!
Ze sportowym pozdrowieniem,
Zarząd klubu sportowego PV VOLLEY KRAPKOWICE

