Protokół z posiedzenia Zarządu
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich
odbytego w dniu 11września 2017 roku w siedzibie WSS w Poznaniu
__________________________________________________________________
Obecni wg załączonej listy;
Porządek posiedzenia:
 Przyjecie porządku posiedzenia;
 Przyjecie Protokołu z poprzedniego posiedzenia;
 Informacja o pracach Prezydium;
 Omówienie uzyskanych dotychczas wyników sezonie 2017;







Dyskusja o przygotowaniach do Wyścigu 8-ek w Bydgoszczy;
Przedstawienie propozycji kalendarza imprez w sezonie 2018;
Realizacja zadao związanych z promocja wioślarstwa;
Aktualizacja regulaminu Wielkopolskie Wiosła;
sprawy bieżące i wolne głosy;

Przebieg:
Ad. 1 Przyjecie porządku posiedzenia;
Prezes Aleksander Daniel przedstawił porządek posiedzenia Zarządu, który został przyjęty
jednogłośnie;
Ad. 2 Przyjecie Protokołu z poprzedniego posiedzenia;
Prezes Aleksander Daniel poinformował o przekazaniu protokółu drogą elektroniczną oraz
zaproponował odstąpienie od odczytania protokołu; wobec braku uwag protokół przyjęto;
Ad. 3 Informacja o pracach Prezydium;
Prezes Aleksander Daniel poinformował o ilości odbytych Prezydium oraz
zadania, którymi zajmowało się Prezydium między posiedzeniami Zarządu;

przedstawił

Ad. 4 Omówienie uzyskanych dotychczas wyników sezonie 2017;
Trener koordynator Błażej Kamola przedstawił dotychczasowe osiągnięcia medalowe i
punktowe z podziałem na płeć i wiek zawodnika, szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 1 do
protokołu;
Ad. 5 Dyskusja o przygotowaniach do Wyścigu 8-ek w Bydgoszczy;
Trener koordynator Błażej Kamola oraz Pan Maciej Hoffmann zaproponowali start dwóch 8-ek
w Bydgoszczy: seniorów i juniorów, które będą reprezentowały barwy WZTW – zgoda zarządu pod
warunkiem, że osady będą złożone z zawodników kilku klubów. WZTW pokryje koszty strojów i
transportu zawodników i sprzętu.
Ad. 6 Przedstawienie propozycji kalendarza imprez w sezonie 2018;
V-ce Prezes Franciszek Kamiński przedstawił propozycje kalendarza imprez oraz przedstawił
proponowane terminy i lokalizacje, w toku dyskusji wprowadzone zmiany mające na celu
zharmonizowanie przebiegu startów – zaakceptowany przez zarząd kalendarz stanowi załącznik nr 2
do protokołu;
Przyjęcie Uchwały w sprawie: przyjęcia kalendarza imprez na rok 2018 – przyjęta
jednogłośnie;
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Ad. 7 Realizacja zadao związanych z promocja wioślarstwa;
Przedstawienie przez Prezesa Aleksandra Daniela propozycji kontynuowania działań
związanych z promocja wioślarstwa poprzez : publikacje w Gł. Wielkopolskim, tworzenie materiałów
filmowych, realizacja transmisji internetowych, organizacja zawodów lokalnych – zgoda zarządu;

Ad. 8 Aktualizacja regulaminu Wielkopolskie Wiosła;
V-ce Prezes ds. sportowych Jarosław Janowski przedstawił propozycje aktualizacji regulaminu
Wielkopolskie Wiosła - regulamin stanowi załącznik nr 1 do protokołu;
Uwaga: regulamin musi zostać zaakceptowany przez kapitułę oraz Zarząd Fundacji
Wielkopolskie Wioślarstwo;
Ad. 9 sprawy bieżące i wolne głosy;
- zdyscyplinowanie zachowań zawodników, trenerów i działaczy podczas zawodów i treningów;
- organizacja odczytu poświeconego walce z dopingiem;
-nakłanianie klubów do tworzenia regulaminów przystani, ksiąg wyjazdów (zejść na wodę);
-organizacja konferencji nakierowanej na trenerów i vce prezesów ds. sportowych;
-organizacja mistrzostw powiatu (ergometr);
-podsumowanie sezonu;
protokołował:
Sekretarz Mirosław Kozak
( podpis w oryginale)
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