
 

Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist 

w dniu 20.11.2021 

W zebraniu wzięli udział: 
- Tomasz Figlerowicz, 
- Arkadiusz Lenkowski, 
- Marek Karbowski, 
- Dominik Schutta, 
- Jacek Lenart. 
Na zebranie Zarządu zaproszono członków Komisji Rewizyjnej którą reprezentował 
Przemysław Struś. 

Zebranie otworzył i przywitał zebranych Prezydent Tomasz Figlerowicz, którego 
jednogłośnie wybrano Przewodniczącym, na sekretarza zebrania wybrano Marka 
Karbowskiego 

Agenda spotkania: 
1. Stan finansów 2021. 
2. Budżet PSKO 2022, Przejęcie obowiązków skarbnika, Dominik - nowe 

biuro księgowe . 
3. Regulamin 2022.  
4. Kalendarz imprez.  
5. Kadra + trener.  
6. KRS . 
7. Info Mickiewicz strona PSKO.  
8. Stroje.  
9. Strona www, współpraca z Sailingnet. 
10. Szkolenia - tematy, osoba odpowiedzialna.  

Ad. 1 
Arkadiusz Lenkowski przedstawił stan finansów na dzień 30.10.2021 

Ad. 2  

Zobowiązano Dominika Schutta do przygotowania budżetu PSKO do końca grudnia 2021. 
Skarbnik PSKO przedstawił wybrane buro rachunkowe. 

Ad. 3 
• Tomasz Figlerowicz zaproponował, żeby nie ograniczać ilości startujących w 

Mistrzostwach Grupy B. Po wielu propozycjach, m.in. przygotowaniu dwóch tras, 
postanowiono pozostać przy stary systemie, ale zakończyć eliminacje do tych regat po 



Srebrnym Żaglu Optymista  (1.08.2022), żeby dać czas trenerom i rodzicom do 
przygotowania wyjazdu. 

• Wyznaczono obserwatorów regat: 
• Grupa B: Jacek Lenart 
• Grupa A: Tomasz Figlerowicz 

Gdy oni będą nieobecni, zastąpi ich inny członek Zarządu lub wyznaczony przez 
Prezydenta trener. 

• Zmieniono na wniosek Marka Karbowskiego współczynniki regat dla grupy A: regaty w 
sezonie na 2.0, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski na 3.o. Ma to zapewnić wzrost 
znaczenia grupy A w rankingu klubowym PSKO. 

Ad. 4 

• Jeśli odbędzie się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to regatami eliminacyjnymi będą: 
• Puchar YKP, 
• Puchar Dziwnowa, 
• Puchar Mrzeżyna. 

 Jest to zgodne z zasadą ustaloną wcześniej, że główne regaty dla grupy A mają   
 odbywać się na akwenach morskich lub zatokowych. 

• Zawodnik zmieniający barwy klubowe nie przenosi punktów zdobytych wcześniej do 
nowego klubu. Nowy klub zdobywa je od daty otrzymania nowej licencji przez 
zawodnika. 

• Zostanie ogłoszony konkurs na organizację: 
• Mistrzostw PSKO do lat 13 ( oferty, Centrum Żeglarskie Szczecin , Krynica 

Morska, CHkż Chojnice) 
• Mistrzostw grupy B (trzy oferty: Giżycka Grupa Regatowa, YKP Gdynia, ChKŻ 

Chojnice) 
• termin ogłoszenia konkursu do 26.11.2021 a roztrzygnięcia do 15 grudnia. 

• Ustalono współczynniki dla grupy B 

Ad.5 

Tomasz Figlerowicz przedstawił program powołania trenera kadry. Pomysł został 
skonsultowany z RADĄ TRENERÓW - która pomysł poparła. Tomasz Figlerowicz 
przedstawił wnioski jakie część Rodziców zamieściła na powołanym PANELU FB PSKO . 
Program ma status pilotażowego - zostanie skonsultowany z PZŻ. . Kadra ma być powołana 
wg regulaminu PZŻ, który w tej chwili nie jest do końca spójny . W tym roku budżet z PZŻ  
wyniósł 175 tys. Złotych. Były to: zgrupowania kadry, Program Talent, start w Mistrzostwach 
Europy. 



Założenia główne: 
• trener pracuje z  szeroką kadrą oraz grupą 12 zawodników, 
• Musi zacząć pracę od stycznia, 
• Pracować 20 dni zimą, ze startem w regatach zagranicznych (Karol Jączkowski 

zadeklarował wypożyczenia sprzętu) 
• 20 dni przed eliminacjami 
• Obserwuje zawodników podczas 2 regat eliminacyjnych 
• Jest trenerem podczas Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata 
• praca z szeroką kadrą + Reprezentacją PSKO na aktualnych zasadach. 
Pomysł przyjęty: ustalono, że do dnia 26 listopada 2021 zostanie ogłoszony konkurs z 
ogłoszeniem wyników 10 grudnia 2021 roku. Oferty będą spływać na adres mailowy 
Prezydenta PSKO. 

Ad. 6 
Określono dokumenty konieczne do zmian w KRS. 

Ad.7 

Zobligowano sekretarza PSKO Marka Karbowskiego do weryfikacji informacji historycznych 
dotyczących stowarzyszenia. 

Ad. 8 

W roku 2022 zostanie przygotowany zestaw strojów dla kadry Optimista. Będą one 
przygotowane na początku sezonu. 

Ad. 9 Zmiany  w systemie SAILINGNET: 

- rozdzielenie punktów przy zmianie barw klubowych 
- trener musi wpisywać zawodnika i jego dokumenty, 
- składki PSKO wpłacane tylko on-line, 
- konieczny przycisk „pobierz” w PDF, 
- poczta zarządu też w aplikacjach, na serwerze, 
- automatyczne umieszczanie artykułów ze strony na FB, 
- zakończenie konkursu na zdjęcia, 

Ad. 10 

Zaplanowano  szkolenia medal zawodników i trenerów: 
- Puck, Karol Jączkowski: Team Race, 
- Gdańsk (Nord Cup), Tomasz Sawukinas: Przepisy regatowe 
- Kiekrz, Tomasz Figlerowicz: start 

Na tym zakończono spotkanie Prezydent podziękował wszystkim za udział i aktywność 
podczas spotkania. 
     SEKRETARZ MAREK KARBOWSKI


