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W KRYNICY MoRsKlEJ W DNIU 28.05.2015 RoKU

Obecni

Członkowie Zarząd1.

L Kazimierz Kowalczyk- Prezes PZŁS

2. Roman Derks- Wiceprezes PZŁS ds. toru d|ugiego
3. Marek Kostecki- Wiceprezes PZŁS ds, toru krótkiego

StaIi uczestnicy

1. Ewa Białkowska - Szef Wyszkolenia PZŁS

W czasie Obrad Prezydium podjęto niżej podane Decyzje i omówiło sprawy:

2, Zatwierdziło strukturę Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego ( zał. Nr. 1)

(decyzja LlOslżOLs)
3. Prezydium zatwierdzając treść umowy przekazania powierzchni reklamowych podjęło

decyzję w sprawie najmu powierzchni reklamowej na strojach reprezentacyjnych .

4. Prezydium podjęło decyzję w sprawie organizacji szkolenia w short tracku
przedstawione przez Panią Ewę Białkowską Szefa Wyszkolenia Centralnego
prowadzonego przez Panią Annnę Lukanową- Jakubowską i zobowiązał Szefa

Wyszkolenia do przekazania ustaleń, trenerowi i zawodnikom i klubom,
(decyzja żl15l2}t5)

5. Zapoznało się z propozycją składu Kadry Narodowej i grup centralnego szkolenia
zaproponowane przez Szefa Wyszkolenia Panią Ewę Białkowską, rekomendując materiał
na PosiedzenieZarządu w dniu 13.06.2015.

6. Omówiono przebieg Konferencji - Szkoleniowej oceniono przygotowanie materiałów
przez Biuro PZŁS, podsumowano przebieg prowadzonych obrad w twórczej atmosferze,
z oczekiwaną frekwencją szkoleniowców reprezentujących Kluby Sportowe obu

dyscyplin,
7, Przed posiedzeniem Członkowie Prezydium oraz Pani Ewa Białkowska Szef Wyszkolenia

wizytowali treningi kadry mężczyzn (ogólnego przygotowania oraz trening rowerowy).

Pozytywnie oceniono atmosferę na zgrupowaniu stworzoną przez wściela Hotelu

Kalhberg, w którym byli zakwaterowani zawodnicy,

8. Członkowie Prezydium oraz Szef Wyszkolenia spotkali się z zawodnikami, gdzie zostały

omówione sprawy dotyczące problemów organizacyjnych w sezonie 2O75l2Ot6 i sprawy

dotyczące logo dla zawodników iTrenerów Kadry.

9. Prezydium zarekomendowało projekt Regulaminu przekazania powierzchni

reklamowych zawodnikom/ trenerom Kadry Narodowej oraz prezentacji przez

zawodników / trenerów Kadr Narodowych sponsorów w sezonie 2OL5|2OL6.

Zarekomendowano projekty umowy najmu powierzchni reklamowych z

zawodnikiem/trenerem do akceptacji naZarządzie przez Prezydium w dniu 13.06,2015,



Prot

Ewa

1_0, prezydium omówiło przebiegu spotkaŃa zorganizowanego przez Sponsora Głównego

oTTo zokazji w opo|u i postanowiono rozpatrzyĆ jego przebieg, ustalenia na

Posiedzeni u 7arządu w dniu 13.06,2015

11. Termin kolejnego spotkania Prezydium ustalono na 13.06.2015 r. przed Walnym

Zgromadzeniem Sprawozdawczo- Wyborczym.

Zatwierdził po zapoznaniu się z protokołem

przez Członków Prezydium w dniu

29.05.2015


