
Giżycko, 11.11.2016 

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu PSKO 

W dniu 11.11.2016 w Giżycku odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist, które wcześniej 

zwołał Prezydent Stowarzyszenia. Na zebraniu stawili się wszyscy członkowie Zarządu i jednogłośnie na 

Przewodniczącego zebrania wybrali Tomasza Figlerowicza, a na Sekretarza – Artura Burdzieja. 

Zebranie odbyło się według wcześniej przygotowanego planu i objęło następujące sprawy: 

1. Dyskusja na temat minionego sezonu w tym organizacji regat, sędziowania, imprez głównych. Omówiono sprawy 

bieżące w tym finanse Stowarzyszenia i toczącą się sprawę sądową. 

2. Praca nad Regulaminem na rok 2017. Wymiana argumentów, dyskusja i głosowanie nad zamianami. Najważniejsze 
z nich to:   
- regaty eliminacyjne do MŚ i ME są 4 dniowe. Wprowadza się zasadę, że dwa pierwsze dni regat to kwalifikacje, 
następnie po 2 dniach i co najmniej 4 wyścigach musi nastąpić podział na grupy złotą  
i srebrną. 
- starty do wszystkich regat w sezonie muszą być przeprowadzone najpóźniej o godzinie 11:00 
- Sędzia Główny i skład Zespołu Protestowego na imprezach eliminacyjnych i Mistrzowskich musi być zatwierdzony 
przez Zarząd 
- zawiadomienia o regatach (gr. A i B) muszą podawać wyłącznie ilość wyścigów planowanych, bez podawania ilość 
dziennych wyścigów 
- rekomendacja Zarządu do organizatorów regat aby nagrody w regatach były przyznawane osobno w 
kategorii dla dziewcząt i chłopców 
- zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia składki członkowskie na rok 2017 wynoszą 75 zł dla zawodnika i 150 zł 
dla osoby dorosłej 
 
3. Zarząd zdecydował, że PSKO złoży wniosek do PZŻ o 4 dniową Olimpiadę Młodzieży oraz możliwość podwyższenia 
wpisowego dla regat 3-4 dniowych.  
 
4. Dariusz Dołęga i Dominika Schutta pozostają obserwatorami regat grupy B na rok 2017. 

5. Informator Stowarzyszenia na rok 2017. Większość członków Zarządu uznała, że nie należy go wydawać, jednak 

zatwierdziła propozycję Arka Komorowskiego, że on sam zajmie się wydaniem Informatora, przy czym ostateczna 

treść ma być zaakceptowana przez cały Zarząd.  

6. Zarząd postanowił, że konkurs na wybór trenerów ME i MŚ powinien zostać zakończony przed 2 eliminacją. 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami konkurs przeprowadzi Artur Burdziej. 

7. Kalendarz Imprez na następny rok. Wyznaczenie dat imprez głównych, eliminacji oraz przyznanie współczynników 

regat w grupie B. Przyjęto ofertę firmy MT Partners na organizację Drużynowych Mistrzostw PSKO.  

7. Rozpatrzenie pozytywne wniosku złożonego przez trenerkę Barbarę Ramotowską  o wprowadzenie do grupy A 

zawodników Amelii Potejko, Jakuba Kluka i Patryka Chełkowskiego. Zawodnicy pomimo młodego wieku ukończyli 

sezon w czołówce grupy B. 

Po tym punkcie zebrania Przewodniczący podziękował Wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie Zarządu. 

 

Przewodniczący       Sekretarz 

Tomasz Figlerowicz       Artur Burdziej 


