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idea warta naśladowania

W czasach zmniejszania dotacji państwowych z Ministerstwa Sportu
i Turystyki przeznaczanych na sporty nieolimpijskie oraz promowania
idei wyniku za wszelką cenę dobrze jest wiedzieć, że są jeszcze wśród
nas ludzie, którym zależy na kształtowaniu sportowych postaw i ducha walki wśród miłośników kultury fizycznej. Takim człowiekiem jest
moim zdaniem Hubert Lisowski – trener kadry muaythai. Dlaczego celowo użyłem termin „kultura fizyczna”, a nie „sport” lub jeszcze bardziej
szczegółowo „sporty walki”, postaram się w dalszej części wytłumaczyć.
W listopadzie 2011r. podczas pucharu
Polski muaythai w Bydgoszczy trener Lisowski wyszedł z propozycją zorganizowania w całym kraju cyklu seminariów, z
których dochód zostałby przeznaczony
na wyjazd reprezentacji na mistrzostwa
świata muaythai w Rosji we wrześniu
2012 roku. W sytuacji, w której Polski
Związek Muaythai, aż do bieżącego roku organizował wyjazdy zawodników
na turnieje międzynarodowe wyłącznie
z własnych funduszy, w tym m.in. ze
środków pozyskanych od sponsorów,
pieniędzy klubowych lub kredytów zaciąganych przez trenerów oraz samych
zainteresowanych, taka inicjatywa spotkała się z dużym oddźwiękiem.
Wszyscy od lat samodzielnie walczą o każdą przysłowiową „złotówkę”,
która umożliwi realizację celów, jakimi są starty w mistrzostwach świata
czy mistrzostwach Europy. Propozycja
trenera kadry, który zgodził się odwiedzać kluby w Polsce na własny koszt i
prowadzić seminaria, nie pobierając
za to honorarium to działalność zgoła samarytańska, ale trafiona w potrzeby naszej sportowej społeczności.
Od grudnia ubiegłego roku, kolejno
w Bydgoszczy, Krakowie, Jarosławiu,
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Białymstoku, Łodzi i Żarach odbyły
się warsztaty muaythai, które przyciągnęły rzesze chętnych. Na zajęcia
przyszli nie tylko ćwiczący na co dzień
pasjonaci tego sportu, ale również osoby, które dotychczas z boksem tajskim
nie miały nic wspólnego.
Zróżnicowany trening, fachowe
wskazówki dla każdego, niezależnie od
posiadanych umiejętności spowodowały, że na koncie tej inicjatywy znajduje się obecnie kilkanaście tysięcy
złotych. Wielu z uczestników oprócz
opłaty za seminaria, wpłaciło dobrowolnie dodatkowe kwoty pieniędzy
(tzw. „sponsorzy VIP”), które wspomogą naszą reprezentację. Wszyscy otrzymali pamiątkowy certyfikat i zostali
umieszczeni na oficjalnej liście sponsorów Reprezentacji Polski Muaythai
na Mistrzostwach Świata IFMA 2012.
Po zakończeniu cyklu seminariów i
powrocie reprezentacji z mistrzostw
świata, odbędzie się losowanie pośród
wszystkich osób z listy sponsorów:
- wylosowane osoby z listy sponsorów
otrzymają oficjalną koszulkę z mistrzostw świata 2012,
- wylosowane osoby z listy sponsorów VIP otrzymają możliwość

osobistego treningu z Hubertem Lisowskim, oraz bon na kolację w tajskiej
restauracji dla dwóch osób.
Zapraszamy wszystkich chętnych do
uczestnictwa w zajęciach z cyklu „Inicjatywa Trenera”, a także do organizowania takich warsztatów w miastach,
klubach, firmach, urzędach itp. w całym kraju. Szczegóły można uzyskać
w biurze Polskiego Związku Muaythai
/e-mail:biuro@muaythai.pl;
tel:
+48606119150/ lub bezpośrednio na
facebooku wpisując hasło „INICJATYWA TRENERA”.

