
KOMUNIKAT dot. USTALEŃ NR. 8/Z/IV/2017 

z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser (PSKL) 

w dniu 30 listopada 2017r 

 

Obecni – wg listy obecności stanowiącej załącznik do oryginału protokołu. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. 
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania Zarządu. 
3. Sprawozdanie ustne z bieżącej działalności PSKL – K. Deberny 
4. Kalendarz regat, eliminacje do MEJ i MSJ w sezonie 2018 – P. Lutomski 
5. Wolne wnioski – Zarząd i KSiU 
6. Strona internetowa – Zarząd 
7. Realizacja budżetu 2017 - Zarząd 
8. Wolne wnioski – Zarząd 

 

Ad.1. Zabranie otworzyła Prezydent Katarzyna Deberny, przywitała przybyłych członków 

Zarządu i Komisji Sportu i Upowszechniania. Przewodniczącym i sekretarzem zebrania zostali 

jednogłośnie wybrani odpowiednio K. Deberny i B. Szotyński.  

Ad.2. Przyjęto jednomyślnie bez uwag protokół nr. 7 z obrad Zarządu z dnia 07 listopada 

2017r.  

Ad.3. Prezydent Katarzyna Deberny zdała ustne sprawozdanie z zebrania EurIlca w Brukseli. 

Stosowna notatka została umieszczona na stronie PSKL. Zwróciła uwagę na złożoność spraw i 

komplikacje prawne w międzynarodowym środowisku klasy Laser, które dotyczą marki, praw 

autorskich, licencji. 

Ad.4. Omówiono finalną wersję kalendarza imprez na sezon 2018 bez uzgodnień 

terminowych Mistrzostw Polski, które podlegają dalszym ustaleniom z PZŻ. Puchar PZŻ w sezonie  

2018 odbędzie się dla wszystkich Laserów w jednym majowym terminie. Przedyskutowano projekt 

eliminacji do MEJ/MSJ przedłożony przez kol. P. Lutomskiego. Kol. B. Szotyński złożył poprawkę, aby 

eliminacja do MEJ i MSJ U21 odbyła się tylko jedna podczas Pucharu PZŻ. 

Ad.5. Omówiono zasadność testów motorycznych i ich przydatność dla klasy Laser. Kol. B. 

Szotyński wyraził niezadowolenie z braku jakichkolwiek wniosków płynących z analizy wyników 

testów wykonywanych w konkurencjach juniorskich na przestrzeni już kilku lat przez osoby funkcyjne 

zatrudnione w PZŻ do tego celu. Interesujące naukowe podejście do tematu wykazuje w środowisku 

klasy Laser np. kol. L. Kostański z AZS Poznań prezentujący swoje prace na kursokonferencjach PZŻ. 

Jednogłośnie uzgodniono, aby na poziomie akademii PZŻ w klasie Laser 4.7 warunkiem udziału w 

programie szkolenia centralnego było wykonanie testów sprawności fizycznej. W tej grupie testy 

motoryczne z ramienia PZŻ nie odbyły się na jesieni tego roku, dlatego Zarząd zobowiąże Kluby do 

wykonania ich w określonym terminie. Zakres testów uzgodni kol. P. Lutomski w zespole KSiU PSKL w 

terminie pilnym. 

Ad.6. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę Zarządu 15/Z/IV o rozwiązaniu umowy z SailingNet 

zgodnie z warunkami umowy. 



Ad.7. Kol. J. Jodłowski poinformował Zarząd o założeniu lokaty dla wolnych środków. 

Ad.8. Przyjęcie nowych członków. Podjęto Uchwałę Zarządu 16/Z/IV.  

 

 

 

Przewodniczący        

 

 
 

KATARZYNA DEBERNY                  


