WYC|ĄG Z PROTOKOŁU

WYJAZDOWEGO POS|EDZENIA PREZYD|UM ZARZĄDU
W GDAŃSKU W DNIU 02.08.2015
członkowie prezvdium:
Kazimierz Kowalczyk - Prezes
Marek Kostecki -Wiceprezes ds. short-tracku
Roman Derks -Wiceprezes ds.toru długiego - był w stałym kontakcie z Prezydium

osobv zaproszone:
Ewa Białkowska -Szef wyszkolenia PZŁS
porzadek obrad:
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Przyjęcie protokołu z poprzedniego Prezydium z dnia 10.07.15

Prezydium zaakceptowało udział zawodnika Kazachstanu D. Babenki w szkoleniu Grupy
Centralnego Szkolenia prowadzone j przez trenera W. Kmiecika, uwzględniając jego zgodę.
Konieczne jest formalne potwierdzenie przez Kazachską Federację Łyżwiarstwa.
Z powodu nie wyrażenia zgody przez Federację Holandii na udział reprezentacji Polski w
zawodach lnvitation Cup w Heerenveen, Prezydium postanowiło, że zawodami
kwalifikującymi do PŚ w sezonie 20t5ll6 są zawody PP i OZR w Sanoku w dniach 0304.10.2015.

Prezydium zapoznało się z listem Pana J. Bielawskiego Prezesa ŁKS Juvenia Białystok w
sprawie pomocy dofinansowania przez PZŁS wyjazdu szkoleniowego Natalii Maliszewskiej do
Calgary. Uznano, że w sytuacji w której się znajduje zawodniczka ( usuniecie ze składu Grupy
Centralnego Szkolenia ze względu na niepodjęcie szkolenia w Kadrze), jedyną możliwoŚcią
jest wyrażenie zgody na wykorzystanie kwoty 6000 USD jaką zawodniczka otrzymała na swoje
doszkolenie z lsu.
Prezydium omówiło konieczne korekty planu szkolenia dotyczące short-tracku, w skutek
odmowy Holandii na udział reprezentacji Polskiw zawodach w Heerenveen (patrz pkt. 3).
W związku z powyższym podjęto decyzję o włączeniu zawodów w Dreźnie 19-20.09.2015 do
kalendarza imprez short -tracku Grupy Centralnego Szkolenia.
Po zapoznaniu się Prezydium z pismem Pani B. Rzemienieckiej skierowanym do Rzecznika
Praw Obywatelskich dot. objęcia finasowania szkolenia w ZSOMS Białystok uczniów
gimnazjum posiadających ll Kl. sportową, Prezydium postanowiło,zprzygotowaĆ odpowiedŹ,
że sprawa o którą wnosiła jest już załatwiona.
Prezydium omówiło warunki przedłużeniawspółpracy PZŁS zTotalizatorem Sportowym na
kolejny sezon 2OL5 / 2Ot6.
Omawiając prośbęNatalii Czerwonki w sprawie pomocy w sfinansowaniu zakupu roweru,

Prezydium ustaliło że w bieżącym roku, zakup jest niemożliwy ze względu na
rozdysponowanie środków, natomiast zamierza wesprzeć to zadanie umieszczając je w
planie budżetu na 2016 roku lub w środkachsponsorskich.

Uwzględniając rezygnację zawodników Białegostoku z wyjazdu na zgrupowanie lSU do
Vensplits (Łotwa), Prezydium postanowiło odwołać zgrupowanie.
1_0. Prezydium omówiło sprawy organizacji ME w Zakopanem w 2017r na torze długim,
przekładając podjęcie ostatecznej decyzji na PosiedzeniuZarządu w dniu 03.09,201-5, po
otrzymaniu stanowiska władz Zakopanego i COS.

Sporządziła
Ewa Białkowska

