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Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist
W dniach 29-30.11.2019 roku w Gdyni odbyło się ̨ zebranie Zarządu
Zarządu, które wcześniej
zwołał Prezydent Stowarzyszenia. Na zebraniu stawili się: 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. Zebranie miało wcześniej
przygotowany plan i objęło dyskusją następujące sprawy:
1. Kalendarz regat, weryfikacja współczynników 1,0.U
1,0.Ustalenie
stalenie ilości
iloś i przyznanie
współczynników 1,6 . Zarząd zdecydował przyznać je następującym regatom:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

XIX
X Memoriał Ottona Weilnanda Charzykowy
Puchar Warszawy Zegrze
Puchar Trzech Ryb Giżycko
NordCup Górki Zachodnie
Puchar Trenerów Gdynia
Srebrny Żagiel Optimista Pozn
Poznań/Kiekrz
VII Jesienne Mistrzostwa Miasta Tarnobrzeg

2. Wybór ofert
ert na organizację Mistrzostw Polskiego Stowarzyszenia Klasy
Optimist. Zarząd przyznał
przyznał:
a. Mistrzostwa PSKO do lat 9 zorganizuje Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg
b. Mistrzostwa PSKO do lat 11 zorganizuje UKS „Szkwał” Złocieniec (z
uwagami o podwyższenie poziomu sędziowania)
c. Mistrzostwa PSKO do lat 13 zorganizuje Centrum Żeglarskie Szczecin
d. Mistrzostwa PSKO gr B zorganizuje Giżycka Grupa Regatowa (z
uwagą o udostępnienie większej ilości slip
slipów)
e. Drużynowe Mistrzostwa PSKO zorganizuje MOS Iława
f. Międzynarodowe Mistrzostwa PSKO zorganizuje KSW Baltic Dziwnów

3. Eliminacje do MŚ / ME
Zarząd omówił kwestie eliminacji do Mistrzostw Świata i Europy. Jakie
J
wartości sportowe ma dotychczasowa forma eliminacji oraz jak można
zwiększyć poziom sportowy na kolejne sezony.

Wypracowano koncepcje, aby odbywały się trzy eliminacje czterodniowe, przy
czym dwie pierwsze byłyby podstawą podziału na grupy złotą i srebrną trzeciej
eliminacji.
Zarząd zaakceptował pozytywnie propozycje zmiany w systemie eliminacji na
sezon 2020 oraz dalej podtrzymuje rekomendacje, aby przeprowadzić
dyskusje w środowisku nad pomysłem jednej czterodniowej eliminacji w
sezonie 2021.
4. Reprezentacja PSKO – nowy pomysł na utworzenie grupy czołowych,
wyłonionych w drodze eliminacji zawodników. Plan szkolenia do
przygotowania przez Karola Jączkowskiego
5. Wniosek do PZŻ o finansowanie imprezy głównej MŚ w roku 2020. Nie
wnioskujemy o zmianę
6. Współpraca z PZŻ omówienie i podsumowanie dotychczasowych negocjacji w
sprawie OOM, zmniejszenia liczby uczestników Akademii i przyszłości
współpracy.
7. Omówienie współpracy z SailingNet – odpowiedź na ofertę dot. systemu
zgłoszeń i panelu dla trenerów w ramach strony PSKO. Ustalono zasady
współpracy - gwarancja ceny na 5 lat, propozycja 3500 zł, do końca trwania
aktualnej umowy, negocjacje odpowiedzialny Artur Burdziej.
8. Organizacja MP Optimist 2020 – omówienie ewentualnej organizacji imprezy,
stan przygotowań i problemów z tym związanych. Przedstawienie sytuacji
przez Prezydenta, po rozmowach z klubem z Pucka, który byłby głównym
organizatorem z ramienia PSKO.
9. Regulamin – długa dyskusja zmian, omówienie zmian dokonanych w zeszłym
roku. Ich wpływ na rywalizację sportową i szukanie lepszych rozwiązań, celem
poprawy wyszkolenia zawodników. Wniosek kol. Tomka odnośnie
otrzymywanych punktów do rankingu pucharu polski tylko w przypadku, jeśli
zostanie ukończony przynajmniej jeden wyścig, Zarząd zaakceptował
wniosek.
Kolejny wniosek, aby w gr B przyznawać współczynniki 1,6 tylko 5 imprezom
oraz aby 2 z nich liczyły się do rankingu, zarząd podjął długą dyskusje oraz
postanowił częściowo się przychylić do wniosku i zmienić punkt 9 regulaminu,
który mówi o ilości imprez liczonych do rankingu PSKO na:1 regaty o wsp 1.8,
2 regaty o wsp 1.6, 2 regaty o wsp 1.0 oraz 1 regaty wsp 0.5
10. Wytyczne dla Organizatorów regat – kontynuacja? Tak.
11. Reklama w PSKO, sponsoring – odpowiedzialny za reklamę na stronie i
informatorze Arek K. Dodatkowo próba powołania zespołu ds. marketing i
sponsora, celów promocyjnych PSKO – odpowiedzialny Artur Burdziej.
12. Finanse – stan wykonania budżetu 2019 – propozycja budżetu 2020 –
przewidywane wpływy / wydatki – dyskusja i akceptacja budżetu 2020.

13. Szkolenia – omówienie odbytych – plany na przyszły rok - materiały. Temat
organizacji ogólnodostępnego szkolenia nad Gardą i poprowadzenia go przez
trenera Zdzisława Staniula.
14. Informator 2020 - tak, odpowiedzialny Arek Komorowski.
15. Podsumowanie Sezonu 2019, jak zwykle podczas regat w Pucku przyszłego
roku, produkcja medali. Odpowiedzialny Arek Komorowski.
16. MM PSKO – Dziwnów – wniosek klubu KSW Baltic o przeprowadzenie
organizacji tej imprezy dla Stowarzyszenia. Przy ustaleniu założeń, że regaty
pozostaną firmowane przez PSKO, Zarząd wyraził zgodę, tym bardziej, że w
praktyce organizuje je kolega Arek Lenkowski przy działaniu o klub, który
prowadzi.
17. Inne wnioski
- Marka Karbowski złożył wniosek formalny o ograniczeniu wieku w GR B do
lat 13 wniosek został odrzucony w głosowaniu zarządu
- Tomasz Figlerowicz złożył wniosek, aby poddać pod dyskusje w środowisku
PSKO jednej czterodniowej eliminacji do MŚ i ME oraz wprowadzić już
wcześniej omawiane współczynniki w gr A, Zarząd poprzez głosowanie przyjął
wniosek co skutkuje konsultacjami ze środowiskiem PSKO
- Krzysztof Królik złożył wniosek, aby zorganizować Drużynowe Mistrzostwa
PSKO gr B, Zarząd dyskutował burzliwie oraz zdecydował, że nie przyzna
rangi Drużynowych Mistrzostw PSKO gr B z powodu już odbywającej się takiej
imprezy, w której mogą startować również zawodnicy gr B

Przewodniczący Artur Burdziej
Gdynia, 30.11.2019

Sekretarz DominikSchutta

