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Interpelacja w sprawie przyznawanych dotacji w ramach wspierania rozwoju sportowego
dzieci i młodzieży oraz struktury szkolenia zawodników w klubach piłki nożnej na terenie
miasta Lublin
W związku z otrzymanym pismem od prezesa Akademii Piłkarskiej Motor Lublin
i licznymi uwagami ,które docierają do nas od przedstawicieli środowiska piłkarskiego z wielu
lubelskich klubów dotyczącymi podziału środków w ramach konkursu „Realizacji szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży

w zespołowych grach sportowych" jak również dyskusji .która

odbyła się na posiedzeniu Komisji Sportu.Turystki i Wypoczynku w dniu 23 06.2020 reku
dotyczącej niewłaściwej polityki w strukturze szkolenia zawodników w niektórych stowmzyszeniach
spo1iowych

proponujemy zwołanie debaty z zainteresowanymi przedstawicielami klubów

piłkarskich. Celem spotkania miałoby być wypracowanie modelowego schematu

struktur

współpracy i szkolenia w lubelskich klubach korzystających z pomocy Gminy Lublin w postaci:
dotacji

,jednostek czasowych

na

poszczególnych

obiektach sportowych

(boiskach

typu

.,Orlik",salach gimnastycznych czy też miejskich boiskach piłkarskich).
Mamy nadzieję.że wszystkie osoby zaangażowane w rozwój i szkolenie dzieci i młodzieży dążą
do tego aby wyszkolić zawodników ,którzy osiągając wiek seniora będą reprezentować wysoki
poziom sportowy, dzięki czemu będą profesjonalnymi sportowcami przynosząc splendor i chlubę
miastu Lublin, którego są mieszkańcami.
Uważamy, że obecnie nasze miasto posiada dobrą infrastrukturę sportową, którą zresztą cały
czas rozwija ,stwarzając właściwe warunki do uprawiania i popularyzacji piłki nożnej.

Oczekiwania

środowiska piikarskiego to jest: działaczy,sztabów szkoleniowych,

2

wszystkim rodziców i kibiców są takie aby Lubiin wrócił na „salony piłkarskie"w Polsce.
Ostatnie wyniki klubu Motor Lublin jak również pojawienie się sponsora strategicznego stv,arza
niepowtarzalną szansę na spełnienie w/w nadziei.
Mając powyższe na uwadze stworzenie właściwej piramidy szkoleniowej począv1szy cd
naJmlodszych

adeptów a skończywszy na seniorach

lubelskie kluby powinny ze sobą

współpracować na wszystkich możliwych płaszczyznach w oparciu o szczegółowe zas2dy
i porozumienia ,które umożliwią przywrócenie blasku lubelskiej piłce nożnej.

