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1. Otwarcie zebrania i sprawdzenie obecności.
2. Obecni na Zebraniu:
Mariusz Musialik,
Krzysztof Olesiński,
Przemysław Kantecki,
Tomasz Gapiński,
Piotr Ryglowski (nieobecny),
Michał Świtalski (nieobecny).
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania:
a) jednogłośnie przewodniczącego Zebrania wybrano Mariusza Musialika,
b) jednogłośnie sekretarza Zebrania wybrano Przemysława Kanteckiego.
4. Odwołania i wnioski klubów:
a) przyjęto odwołanie klubu OKB Orzeł Opole w związku z wycofaniem drużyny
OKB Orzeł 2 z rozgrywek II Ligi Południe-Zachód, w związku z przyjęciem
odwołania opłata karna nałożona na OKB Orzeł została anulowana,
b) przyjęto wycofanie z rozgrywek II Ligi Południe-Zachód drużyny BTS Miraż 3
Wrocław, w związku z przyjęciem decyzji KGiD przez BTS Miraż, Zarząd
postanowił również przyjąć część opłaty karnej na poczet opłat startowych, które
wchodzą do ligowej puli nagród,
c) odrzucono odwołanie klubu Martin 2000 Poznań w sprawie zawodnika
Tomasza Lutowskiego, zarząd stwierdził, że odwołanie jest bezpodstawne ze
względu na jednoznaczny zapis o hndc. dla zawodników uczestniczących w GPP 2
w Toruniu.
5. Zatwierdzono format regulaminu Mistrzostw Polski Par i Trójek w

Toruniu.
6. Sprawozdanie sztabu szkoleniowego na temat przeprowadzonego
zgrupowania kadry Polski juniorów w Kołobrzegu (w przygotowaniu
załącznik informacyjny) oraz przedstawienie kolejnych planów
zgrupowań.
7. Zarząd postanowił przyjąć propozycję współpracy z Costasem
Mitsingasem. Propozycja dotyczy opracowania kompleksowego
programu szkolenia juniorów oraz współpracy Costasa Mitsingasa ze
sztabem szkoleniowym kadry juniorów, podczas zgrupowań.
8. Po korespondencji z byłymi członkami zarządu PZK SBS Adamem
Martinem i Henrykiem Posikatą, żądanie opłaty za zwrot kosztów
prania koszulek reprezentantów Polski zostało odrzucone. Dotyczy
sprzętu nieodpłatnie przekazanego przez firmę PinPro kadrze juniorów
przed wyjazdem reprezentacji na Mistrzostwa Europy Juniorów do
Monachium w marcu br. Zarząd PZK SBS podtrzymuje swoją prośbę o
zwrot przekazanego sprzętu. Stwierdzono, że w sprawie nie została
zawarta żadna umowa formalno-prawna, na podstawie której żądanie
opłaty mogłoby zostać spełnione.
9. W związku z zapytaniem zawodników uczestniczących w GPP 1 w
Łęgowie odnośnie zewnętrznej ingerencji osób trzecich w parametry
smarowania, Zarząd postanowił wszcząć postępowania wyjaśniające w
sprawie, m.in. występując do organizatora zawodów i Komisji
Technicznej PZK SBS z prośbą o przedstawienie okoliczności zmiany
parametrów w maszynie smarującej.
Przewodniczący PZK SBS zamknął zebranie.

