KOMUNIKAT dot. USTALEŃ NR. 7/Z/IV/2017
z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser (PSKL)
w dniu 07 listopada 2017r

Obecni – wg listy obecności stanowiącej załącznik do oryginału protokołu.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otwarcie i przywitanie. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
Zatwierdzenie protokołów z poprzednich zebrań.
Sprawy członkowskie. Uchwały.
Podsumowanie regat Finału Pucharu Polski. Realizacja uchwały 11/Z/IV.
Wakat w Zarządzie.
Zebranie ILCA w Brukseli – podjęcie uchwały o delegacji i przygotowanie zagadnień do
zaprezentowania.
Strona internetowa PSKL.
Kalendarz imprez 2018.
Finał Pucharu Polski 2018. Koncepcja.
PE w Dziwnowie. Koncepcja Finał regionu.
Eliminacje do ME i MS 2018.
Publikacja wytycznych do Akademii PZŻ w LAS 4.7 na rok 2019.
Organizacja szkoleń we Władysławowie.
Wolne wnioski.

Ad.1. Zabranie otworzyła Prezydent Katarzyna Deberny, przywitała przybyłych członków
Zarządu. Przewodniczącym i sekretarzem zebrania zostali jednogłośnie wybrani odpowiednio K.
Deberny i B. Szotyński.
Ad.2. Przyjęto jednomyślnie bez uwag protokół nr. 5 i 6 z obrad Zarządu z dnia 05 sierpnia
oraz 02 września 2017r.
Ad.2. Sekretarz Bartek Szotyński przedłożył listę osób tzw. „martwych dusz” w stosunku, do
których istnieje domniemanie, że byli w przeszłości członkami naszego Stowarzyszenia, a nie opłacają
aktualnie składek. Lista ta została zweryfikowana pod kątem opłaconych bieżących składek
członkowskich na mocy publikacji komunikatu zawierającego wezwanie do zapłaty umieszczonego na
stronie internetowej Stowarzyszenia z dnia 27.07.2017r. (zgodnie z przyjętą dotychczasową praktyką
informowania członków). Podjęto Uchwałę Zarządu 12/Z/IV.
Ad.4. Zarząd podsumował organizację Finału Pucharu Polski i postanowił jednogłośnie
kontynuować ideę takich regat. W ramach podejmowanych inicjatyw i współpracy z organizatorem
Zarząd wymienił następujące obszary wymagające usprawnienia: dobór arbitrów na regaty, promocja
regat przy współpracy z organizatorem, precyzyjne wytyczne dla podwykonawców według potrzeb
zawodników i organizatora. Kol. Jerzy Jodłowski przedłożył ustne sprawozdanie finansowe realizacji
uchwały Zarządu 11/Z/IV w ramach udziału własnego Stowarzyszenia w Finale Pucharu Polski wraz z
ceremonią zakończenia Pucharu Polski. Zarząd zatwierdził wydatki jednomyślnie zgodnie Uchwałą
Zarządu 13/Z/IV.
Ad.9. Przewodnicząca Katarzyna Deberny kontynuowała obrady przechodząc do punktu
związanego z koncepcją Finału na 2018 rok. Jednomyślnie uzgodniono o kontynuacji wyboru
organizatora na drodze konkursu. Procedura konkursowa będzie dwustopniowa w oparciu o

podstawowe kryteria jakimi są: 1. Budżet, 2. Infrastruktura. I etap konkursu rozstrzygnięty zostanie
na poziomie Komisji Sportu PSKL, podczas którego wybrane zostaną dwie oferty, a II etap
rozstrzygnie Zarząd. Do przygotowania dokumentacji został wyznaczony Kol. Bartłomiej Szotyński,
która zostanie zatwierdzona obiegowo przez Zarząd.
Ad.10. Kontynuowano obrady w obszarze regat w 2018 roku. Odbyła się dyskusja na temat
koncepcji przedstawionej przez Kol. Patryka Lutomskiego regat Pucharu Europy jako Finału Regionu
(dystryktu). Koncepcja ta ma zostać przedstawiona krajom naszego dystryktu i podczas zebrania
EURILCA w Brukseli. W związku z terminem Mistrzostw Świata Juniorów w klasie Laser Radial w
Kilonii Zarząd proponuje rozegrać Puchar Europy w Dziwnowie w terminie 11-13.08.2018r. Kol.
Katarzyna Deberny została zobowiązana przez Zarząd do kontynuacji rozmów z organizatorem w
Dziwnowie.
Ad.5. Uzgodniono, że termin wyłonienia kandydata do Zarządu, który zastąpi ustępującego
Kol. Konrada Berezowskiego został wyznaczony na I kwartał 2018 roku.
Ad.6. Zarząd zatwierdził przedstawiciela naszego Stowarzyszenia na zebranie EURILCA Kol.
Katarzynę Deberny i deleguje reprezentantkę na wyjazd służbowy do Brukseli w terminie 2426.11.2017r. zgodnie z przyjętą Uchwałą Zarządu 14/Z/IV. Zagadnienia do przedstawienia na zjeździe
EURILCA omówione zostały w pkt. 10 oraz zostanie przygotowany materiał przedstawiający
dokonania naszego Stowarzyszenia przy udziale Kol. Katarzyny Deberny i Patryka Lutomskiego.
Ad.7. Zarząd omówił stan aktualny, wizerunek oraz funkcjonalność strony internetowej i
jednomyślnie ocenił jako nie spełniający aktualnych potrzeb i możliwości rynku. Kol. Jerzy Jodłowski i
Bartłomiej Szotyński przedłożyli i omówili dokumenty finansowe (od roku 2015) oraz umowę zawartą
z firmą SailingNet. Zarząd po zapoznaniu się z dokumentacją uznał za niekorzystny obecny stan rzeczy
dla Stowarzyszenia i zobowiązał się do rozstrzygnięcia sytuacji przed końcem roku.
Ad.8. Kol. Patryk Lutomski omówił bieżące prace nad kalendarzem klasy Laser na 2018 rok. W
zakresie współpracy z klasą Optimist wymagane będzie wspólne spotkaniu Zarządów obu
Stowarzyszeń. Po wymianie uwag i dokonanych bieżących aktualizacji prace nad kalendarzem
kontynuowane będą do końca listopada w zespole Komisji Sportu PSKL.
Ad.11. Po uwzględnieniu m.in. wytycznych z ILCA i EURILCA (proces aplikacji, rankingowania i
zgłoszeń zawodników) Zarząd przyjął następującą koncepcję eliminacji do głównych regat
międzynarodowych:
- MSJ LAR U19: 3 eliminacje
- MEJ U21: LAS - 3 eliminacje; LAR K - 1 eliminacja.
- MSJ U21: 1 eliminacja podczas majowych regat w Górkach Zachodnich.
- MSJ 4.7: 1 eliminacja w Zegrzu
- MSJ ISAF: 1 eliminacja (Puchar PZŻ)
Ad.12. Materiały zostaną przygotowane i opublikowane na stronie internetowej. Zarząd
jednomyślnie zdecydował również o publikacji materiałów z prac zarządu i poszczególnych komisji.

Ad.13. Kol. Patryk Lutomski przedstawił wstępnie możliwości współpracy z miastem
Władysławowo w zakresie prowadzenia szkoleń sportowych. Dalsza dyskusja została przesunięta do
trybu roboczego i na kolejne spotkanie.
Ad.14. Ze względu na ramy czasowe spotkania wolne wnioski zamknięto.

Przewodniczący

KATARZYNA DEBERNY

