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I. PYTANIA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW (za 1-2 pkt) 
1. Podaj imię i nazwisko klubowego trenera Dawida Kubackiego. Wskaż jeszcze 
trzech wychowanków tego trenera, którzy trafili do kadry narodowej w skokach 
narciarskich. 
2. W jakich latach Janusz Fortecki był trenerem kadry narodowej?  Z którym 
trenerem podczas swojej kariery ściśle współpracował Janusz Fortecki? 
3. Jakim wyczynem, jako pierwszy polski skoczek, zapisał się w historii skoków 
narciarskich, Antoni Wieczorek? 
4. Która skocznia w Beskidach została nazwana (między innymi) imieniem 
Antoniego Wieczorka? Jaki był jej punkt konstrukcyjny? 
5. Trener Mieczysław Kozdruń czterokrotnie przygotowywał kadrę narodową 
do igrzysk olimpijskich. Wymień miejsca, w których odbywały się te igrzyska. 
6. Wychowankowie którego trenera zdobyli od 1992r. ponad 400 medali (w 
tym medale mistrzostw Polski)?  
7. Jak długo Łukasz Kruczek był trenerem polskiej kadry (łącznie z pełnioną 
funkcją asystenta trenera)? Podaj lata, miesiące i dni. 
8. Podaj nazwiska trenerów polskiej kadry skoczków – obcokrajowców, a także 
lata pełnienia obowiązków pierwszego trenera lub asystenta. 
9. Który z polskich trenerów był nieoficjalnym rekordzistą świata w długości 
skoku narciarskiego? Ile metrów skoczył, kiedy i na jakiej skoczni? 

10. Wymień trenerów pracujących w SMS Szczyrk w skokach narciarskich i 
kombinacji norweskiej. Wskaż spośród tej grupy trenerskiej byłych 
reprezentantów Polski w skokach lub kombinacji norweskiej. 
 
II. PYTANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW (za 1-3 pkt) 
11. Prowadził treningi akrobatyczne z kadrą narodową skoczków, jednym z jego 
wychowanków był Jan Kawulok, dwuboista, późniejszy olimpijczyk. Podaj imię i 
nazwisko tego trenera kadry oraz wskaż największy sukces w jego karierze 
trenerskiej. 
12. Wymień największe sukcesy trenerskie Janusza Forteckiego 
13. Jaki nosi tytuł i o czym traktuje książka autorstwa Mieczysława Kozdrunia 
wydana w 1953 roku? 
14. Ile razy startował na Igrzyskach Olimpijskich trener AZS Zakopane Kazimierz 
Długopolski i w jakiej konkurencji? 
15. Podaj nazwiska trzech trenerów klubowych dziewcząt/kobiet uprawiających 
skoki narciarskie w Polsce. 
 
III. PYTANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH I STUDENTÓW (za 1-3 pkt) 
11. Trener z Zakopanego, pierwszy polski medalista zimowych igrzysk 
olimpijskich. Podaj jego nazwisko i wymień trzech skoczków narciarskich, 
których trenował w klubie. 



12. Jaki był główny powód rezygnacji Janusza Forteckiego z funkcji trenera 
polskiej kadry narodowej? 
13. Wymień kolejne etapy kariery trenerskiej obecnego prezesa Polskiego 
Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera. 
14. Wymień kolejnych trenerów Łukasza Kruczka. Z którymi spośród nich 
współpracował później jako trener? 
15. Trener Stefan Horngacher jest wielokrotnym medalistą mistrzostw świata 
oraz igrzysk olimpijskich w konkursach drużynowych. Podaj nazwiska dwóch 
skoczków austriackich, z którymi najczęściej Trener Horngacher zdobywał 
medale w drużynie. 


