
Protokół
z posiedzenia Prezydium Zarządu PZŁS w dniu 17.10.2015 w Gdańsku

Obecni:

Członkowie Zarządu:
1. Kazimierz Kowalczyk
2. Roman Derks
3. Marek Kostecki

stali uczestnicy:
1. EWa Białkowska
2. Dorota Janowicz

porzadek obrad:
1. Rozpatrzenie Wniosku trenerki Jolanty Kmiecik o powołanie T. Piotrowskie8o na zgrupowanie KWJ

w lnzell.
2. Rozpatrzenie proŚby zawodniczki Patrycji Maliszewskiej o drugiego trenera na Puchary Świata.

3. Rozpatrzenie Wniosku MosiR sanok o przesunięcie terminu ooM W shoń-tracku.

4. Zatw;erdzenie składu na PŚ i omówienie startu N. Maliszewskiej W sztafecie W Dordreht.

5. Zapoznanie Prezydium z analizą obowiązujących norm klas sportowych przesłanych przez pana

Janusza BielaWskieBo.
6. Rozpatrzenie Wniosku Mańy Jareckiej o zmianę zapisu dotyczącego logo na czapkach w sezonie

2O75/ 16 w regulaminie powierzchni reklamowej.
7. Rozpatrzenie Wniosków zawodników o przyznanie dodatkowej powierzchni reklamowej:

a) Andżeliki Wójcik
b} Aleksandry Goss
c) PiotraPuszkarskiego

8. Decyzja Prezydium w sprawie podziału przyznanych dodatkowych środków z FRKF.

9, Zapoznanie Prezydium z preliminarzem MP Młodzików planowanym na 30-31 stycznia 2016.

10. Przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej stypendiów dla zawodniczek: Mańy WÓjcik i Natalii

MaliszeWskiej.
11. Rozpatrzenie wniosku Adama Leflera o wprowadzenie nowych stawek sędziowskich od grudnia

2015 r. tj. od MP w Tomaszowie Mazowieckim.
12. Rozpatrzenie Wniosku Adama Leflera o podpisywanie przez jednego z pracowników biura

zaświadczeń o licencjach zawodników itrenerów, klasach sportowych iWynikach.
13. Zapoznanie Prezydium z aktualną sytuacją dotyczącą realizacji umowy z ryP spoń.

1. Prezydium nie wyraziło zgody na powołanie na zgrupowanie KWJw lnzell w d niach 17-29.10. br.

zawodnika Tomasza Piotrowskiego.
2. Prezydium, zgodnie z wcześniejszą odmową pana Janusza Bielawskie8o na oddelegowanie jednego

z białostockich trenerów do współpracy z Anna Łukanową, nie wyraziło zgody na wyjazd trenera

klubowego Jakuba Jaworskiego na PŚ w Kanadzie, jako drugie8o trenera Patrycji Maliszewskiej.

zawodniczka jest reprezentantką polski i powinna się podporządkować organizacji szkoleń pzŁs.

3. Punkt nieaktualny, organizator (Woj. dolnośląskie) nie potwierdził daty i lokalizacji zawodóW.

4. Prezydium zatwierdziło zaproponowany przez Szefa Wyszko|enia skład na Puchary Świata.

Pan Marek Kostecki przekazał Prezydium treść rozmowy z Natalią Maliszewską, którą to rozmoWę

przeprowadził w związku z zastosowaniem przez zawodniczkę ,,strajku włoskiego" podczas biegu



6,

7.

sztafetowego W Dordreht. Maliszewska przYznała, że ważniejsze są dla niej starty indywidualne,
natomiast pan Marek Kostecki przekazał, że W strategii Związku bardzo ważne są biegi sztafetowe.
W przypadku słabych startów N, Maliszewskiej W sztafecie podczas PŚ w Montrealu iToronto,
trenerka Anna Łukanowa podejmie decyzję co do dalszych startów zawodniczki w PŚ.

Zdaniem pana Janusza Bielawskiego wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, iż normy na klasy

sportowe dla toru krótkiego są wyśrubowane, a tor długi traktowany jest łagodniej.
W związku z tym, iż normy na klasy spońowe na sezon 2015/16 zostały zatwierdzone, Zarząd PZŁs

zajmie się przesłaną przez pana Janusza Bielawskiego szczegółową analizą po zakończeniu sezonu

stańoWego.
Pani Ewa Białkowska zaznaczyła, iż jest wiele aspektów, które były brane pod uwagę przy

opracowywaniu norm wynikowych na TD iTK, min. normy ustalane były procentowo w oparciu

o Wyniki osią8ane podczas zawodów, a nie W stosunku do rekordów świata. Dodatkowo istotny jest

fa kt, iż wszystkie zawody ST (zarówno czołówki światowej jak i zawody krajowe) przeprowadzane są

w hali, natomiast wyniki czołówki światowej na torze długim dotyczą torów zakrytych, podczas gdy

zawodnicy muszą osiągać wyznaczone normy W kraju na torach otwartych.
Prezydium zatwierdziło proponowaną zmianę zapisu w regulaminie powierzchni reklamowej

dotyczącą obowiązku noszenia czapek z logo sponsora LoTTo W sezonie 2o75/L6,
W związku z tym, iżZwiązek udostępnia zawodnikom grupy centralnego szkolenia miejsce na

dodatkową powierzchnię reklamową do końca sezonu 2oL5/!6, Prezydium wyraża zgodę pod

warunkiem dopełnienia przez zawodników Wszystkich formalności: przesłanie wniosku, umowy

z prywatnym sponsorem (bez podawania kwot umowy) oraz wniesienia opłaty regulaminowej

wynoszącej tj. 100 zł brutto/1 logo,
W związku z przyznaniem przez MS|T kwoty mniejszej niż wnioskowana plzezzwiązek, Prezydium

zadecydowało o przyznaniu obu Wnioskującym szkołom (Białystok iZakopane) środkóW na akcje

szkoleniowe, gdyż one stanoWią priorytet. sprzęt oraz suplementy diety zostaną zakupione przez

Związek ibędą przekazane zawodnikom obu ZSMS-ów przez Związek po otrzymaniu od Dyrekcji

szkół listy zawodników wraz ze specyfikacją niezbędnego sprzętu iodżywek. Biuro wystąpi z prośbą

do Dyrekcji szkół o przygotowanie takiej listy.
Prezydium zapoznało się z przesłanym przez Grzegorza Kałowskiego potwierdzeniem organizacji
W Warszawie MP Młodzików w dniach 30-31.01.2016 r. oraz preliminarzem.

10. Prezydium zostało poinformowane o decyzji Ministra, zgodnie z którą Związek wypłacił stypendium
Natalii Maliszewskiej za m-ce: sierpień iwrzesień, Wstrzymuje natomiast stypendium w miesiącu
październiku i listopadzie. Stypendium dla Mańy Wójcik będzie mogło być wypłacone za wszystkie

miesiące: sierpień, wrzesień, październik, gdy zawodniczka dostarczy zaświadczenie lekarskie W

języku polskim lub też tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia w języku angielskim.
11. Prezydium przychylnie odniosło się do wniosku Adama Leflera o wprowadzenie nowych stawek

sędziowskich od grudnia 2015 r. tj. od MP W Tomaszowie Mazowieckim i zwróci się do Zarządu PZŁS

o akceptację tej propozycji,
12, W celu usprawnienia procedury wystawiania zaświadczeń o licencjach zawodników itrenerÓW,

klasach spońowych iwynikach Prezydium upoważnia Dyrektora Biura do podpisywania WW.

dokumentów.
13. Prezes poinformował Prezydium, iż TVP realizując umowę, przekazała 13 października plan

programu dotycżący transmisji zawodów w łyżwiarstwie szybkim i short-tracku dotyczących tŚ, MŚ

i krajowych zawodów mistrzowskich. Już podczas najbliższego wyjazdu do lnzell zawodnikom będą

towarzyszyć dziennikarze telewizji TVP spoń.

9.


