
 
              

   

Kołobrzeg, 28.11.2020  

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist  

W dniach 27-28.11.2020 roku w Kołobrzegu odbyło się̨ ̨̨̨ zebranie Zarządu, które zostało 
zwołane przez Prezydenta PSKO oraz odbyło się w pełnym składzie. Na zebraniu stawili się̨: 
Artur Burdziej, Tomasz Figlerowicz, Arkadiusz Lenkowski, Arkadiusz Komorowski, Karol 
Jączkowski i Dominik Schutta. Zebrani jednogłośnie na Przewodniczącego zebrania wybrali 
Artura Burdzieja, a na Sekretarza – Dominika Schutta. Na zebraniu poruszono następujące 
sprawy:  

1. Relacje z Polskim Związkiem Żeglarskim - Prezydent Stowarzyszenia Artur Burdziej 

omówił aktualny stan wszystkich spraw wspólnych 

2. Regulamin PSKO 2021 - Tomasz Figlerowicz przedstawił projekt regulaminu 

uwzględniający sugestie Trenerów zbierane przez cały sezon. Regulamin został 

omówiony oraz zatwierdzony i opublikowany zgodnie z terminem. 

3. Kalendarz PSKO 2021 - Dominik Schutta przedstawił aktualny projekt oraz stan prac 

nad kalendarzem, przedstawił propozycje współczynników, omówił ilość ofert na 

imprezy mistrzostw Psko oraz poinformował o zgłoszeniu się dwóch organizatorów do 

Mistrzostw PSKO do lat 11, poprosił organizatorów o przesłanie pełnych ofert, 

zaakceptowano również pozostałych organizatorów imprez mistrzostw Psko 

4. Kadra PSKO - Tomasz Figlerowicz zaproponował organizację szerszego zgrupowania 

dla 30 najlepszych zawodników wg rankingu, we  współpracy z Polskim Związkiem 

Żeglarskim na wiosnę i jesień  wraz ze szkoleniem dla trenerów, określone zostały 

wstępne terminy opublikowane w kalendarzu PSKO 

5. Finanse PSKO - Arek Lenkowski omówił sprawy finansów stowarzyszenia wraz z 

propozycją budżetu na rok 2021 

6. Kadra Narodowa Juniorów Młodszych - Karol Jączkowski omówił zasady współpracy 

w ramach kadr narodowych z PZŻ 
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7. Portal PSKO - Artur Burdziej przedstawił  warunki współpracy z firmą Sailingnet 

dotyczącą nowego portalu, oczekiwanych zmian oraz migracji wszystkich danych oraz 

rankingów, wyników regat z Portalu Sailingnet do Portalu Polskiego Stowarzyszenia 

Klasy Optimist  

8. Członkowie dorośli - omówiono możliwości starań o pozyskanie nowych członków  

9. Informator PSKO - Arkadiusz Komorowski omówił plan działania oraz przedstawił 

swoje propozycje. Zatwierdzono wydanie Informatora PSKO 2020 w formie PDF oraz 

w przypadku samo finansowania się poprzez reklamy umieszczone w informatorze do 

druku. 

10. Omówiono sprawę działania stowarzyszenia w sytuacjach covidowych  

Przewodniczący  

Artur Burdziej  

Sekretarz  

Dominik Schutta 
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