
Maciej Kot 

 

Skoczek narciarski, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w 2018 r. wPjongczang 

 

 

Maciej (pseudonim Maniek) urodził się 9 czerwca 1991 r. w Limanowej.  

      

Maciej swą pasję przejął od ojca, który wspierał go w każdym treningu oraz był jego największym 
kibicem - obecnie jest komentatorem na zawodach w skokach narciarskich. Treningi Maciej 

odbywał wraz z bratem - Jakubem Kotem. 
Maciek pierwszy skok odbył już w wieku 9 lat w 2000 r.. 

Obecnie trenuje w klubie AZS w Zakopanem a także jest członkiem kadry narodowej. 
   

Wielokrotny medalista mistrzostw Polski, w tym dwukrotny mistrz indywidualny z 2013 r. i 2016r. 
Jego rekord życiowy wynosi 244,5 m, ustanowiony został na Vikersundbakken w Vikersund 18 

marca 2017. 

Maciej Kot z dobrej strony od 2006 r. pokazywał się w zawodach Lotos Cup. W kategorii 

młodzików pojawiał się zawsze w czołówce. W 2007 r. wraz z kolegami dostał szansę występu w 

FIS Cup w Zakopanem, gdzie zajął 1 miejsce. 

W sezonie 2007/2008 Maciek na stałe zagościł w Pucharze Świata. 

 

Ukończył krakowską Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, Maciej Kot w pracy 

magisterskiej analizował wyniki testów skocznościowych na własnym przykładzie. 
 

Rekordy skoczni: 

• Szczyrk (HS 106) - 106 metrów (20.07.2011), oficjalny letni 

• Klingenthal (HS 140) - 143,5 metra (02.10.2016), oficjalny letni 
 

 

Największe sukcesy: 



• Najlepszy indywidualny wynik w PŚ: 1. miejsce (Sapporo 2017, Pjongczang 2017) 

• Ilość indywidualnych miejsc na podium w konkursach PŚ: 2-1-0 

• Ilość drużynowych miejsc na podium w konkursach PŚ: 3-8-5 

• Puchar Świata: 5. miejsce (2016/2017) 

• Turniej Czterech Skoczni: 4. miejsce (2016/2017) 

• Raw Air: 7. miejsce (2016/2017) 

• Willingen Five: 17. miejsce (2017/2018) 

• Planica 7: 28. miejsce (2017/2018) 

• Puchar Świata w lotach: 13. miejsce (2016/2017) 

• Igrzyska Olimpijskie: 7. miejsce indywidualnie w Soczi 2014 

• Igrzyska Olimpijskie w 2018 r. w Pjongczang - Medal Brązowy Mistrzostwa Świata: 
złoto drużynowo w Lahti 2017 (HS130), brąz drużynowo w Val di Fiemme 2013 (HS 134), 

5. i 6. miejsce ind. w Lahti 2017 (HS100 i HS130) 

• Mistrzostwa Świata Juniorów: srebro indywidualnie (Szczyrbskie Jezioro 2009), 2x brąz 
drużynowo (Zakopane 2008 i Szczyrbskie Jezioro 2009) 

• Ilość indywidualnych miejsc na podium w konkursach LGP: 7-5-1 

• Ilość drużynowych miejsc na podium w konkursach LGP: 4-3-0 

• Letnie Grand Prix: 1. miejsce (2016) 

• Letni Puchar Kontynentalny: 3. miejsce (2015) 

• Zimowa Uniwersjada: 2x srebro indywidualnie (Erzurum 2011), brąz drużynowo (Erzurum 

2011) 

• Medale Zimowych Mistrzostw Polski: indywidualnie (2-0-1), drużynowo (4-0-3) 

• Medale Letnich Mistrzostw Polski: indywidualnie (2-2-2), drużynowo (4-0-1) 

 
 



 


