Protokół nr 1/2017
z posiedzenia Zarządu PZOS w dniu 29 stycznia 2017 r.
Uczestnicy: Krzysztof Urbaniak (Prezes), Joanna Parfianowicz (Wiceprezes),
Łukasz Charuba (Sekretarz), Wojciech Dwojak (Skarbnik), Barbara Nowak
Nieobecni: brak
Zaproszeni goście: Krzysztof Kołakowski
Przebieg posiedzenia

Notatki

1. Wykaz spraw
przewidzianych do
rozpatrzenia na posiedzeniu.

Sekretarz Zarządu PZOS przedstawili Zarządowi wykaz spraw
przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniu, zgodnie
z przygotowanym wcześniej harmonogramem.

2. Współpraca Zarządu
z biurem.

Zarząd omówił schemat działania w załatwianiu bieżących spraw
z biurem. Cotygodniowe uchwały dotyczące bieżących spraw
w ramach elektronicznego posiedzenia Zarządu mają przyspieszyć
proces decyzyjny.

3. Zasady kwalifikacji do
EYOC i JWOC.

Zarząd przedyskutował telefonicznie z trenerem zasady kwalifikacji
do imprez mistrzowskich. W drodze wyjaśnień zostały
zatwierdzone zasady kwalifikacji do EYOC 2017 i JWOC 2017.

4. Medale

Zarząd wyłonił najlepszy projekt na medal Mistrzostw Polski
w 2017 roku. Podziękowania i gratulacje dla wszystkich, którzy
złożyli projekty w konkursie. Zwyciężył projekt Piotra
Krempińskiego. Gratulujemy! W nagrodę otrzyma on chipa SIAC,
a projekt trafił do realizacji i zostanie opublikowany.

5. Uzupełnienie kalendarza
CTZ 2017

Rozszerzony oficjalnie został kalendarz CTZ na 2017 rok
o Mistrzostwa Polski w Narciarskim Biegu na Orientację
i Mistrzostwa Polski w Orientacji Precyzyjnej. Ze względu na
unikatowy rok z The World Games rozgrywanym w Polsce, nie
będzie w 2017 edycji Grand Prix Polonia. Cykl powróci w nowej
odsłonie w latach następnych. Aktualna wersja kalendarza zostanie
opublikowana na stronie PZOS.

6. Ogłoszenie konkursu CTZ
2018.

Zarząd zdecydował o ogłoszeniu konkursu CTZ 2018 oraz przyjął
specyfikację istotnych warunków konkursu na organizację
zawodów w ramach Centralnego Terminarza Zawodów PZOS
w 2018 roku. Zasady wraz z bieżącym wzorem umowy zostaną
opublikowane na stronie.

7. Kontrolerzy zawodów.

Utrzymana została funkcja kontrolera zawodów. Zmienione zostały
jednak zasady. Kontrolerzy będą wybierani przez Zarząd na
ustalonych indywidualnie warunkach, w zależności od potrzeb.
Będą mieli też różnie ustalone zadania, również w zależności od
potrzeb. Chodzi o uniknięcie zbędnej biurokracji, a uzyskanie
wymiernych efektów, czyli pomoc i kontrolę organizatorów
najważniejszych imprez w kraju. Trwają rozmowy
z zainteresowanymi. Do kompetencji biura PZOS będzie należała
weryfikacja ukazywania się biuletynów oraz zamieszczonych tam
informacji itp.
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8. Zjazd PZOS

Zjazd Sprawozdawczy PZOS został ostatecznie ustalony na termin
19 marca w Warszawie. Będzie on połączony tego dnia
z konferencją szkoleniową. Informacja ukaże się na stronie PZOS.

10. Szkolenie w klasach
sportowych.

W związku z reformą oświaty i planowanymi przez MEN zmianami
dotyczącymi powoływania oddziałów sportowych, podstawy
programowej kształcenia ogólnego Zarząd PZOS podejmie
działania wspierające tworzenie oddziałów sportowych oraz
upowszechnianie orientacji sportowej w szkołach.

11. World Orienteering Day
2017

PZOS czeka na wyniki konkursu Sportu dla Wszystkich z MSiT,
na podstawie których będzie wiedział o możliwym zasięgu działań
prowadzonych w ramach akcji World Orienteering Day 2017 – Cała
Polska biega z mapą. 24 maja odbędzie się ona w całej Polsce. Do
zeszłorocznych organizatorów koordynator Łukasz Charuba
roześle stosowne informacje.

12. Konkursy w ramach
Sportu Wszystkich Dzieci.

Zarząd podzielił zadania przygotowywania ofert w konkursie MSiT
w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci. Ofert zostaną
złożone, zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, do 13 i do 20
lutego 2017 r.

13. Licencje z 2016 roku
ważne na MP w NBnO.

Zarząd podjął uchwałę o ważności licencji z 2016 roku podczas
Mistrzostw Polski w Narciarskim BnO. Osoby, które nie posiadają
licencji z 2016 roku, powinny wykupić nowe licencje, zgodnie
z zatwierdzonym regulaminem finansowym na 2017 rok.

14. Komisja Marketingu.

W związku z rezygnacją ze stanowiska przewodniczącego Komisji
Marketingu przez Macieja Hewelta zostaną poczynione starania
o poszerzenie składu komisji i wybór nowego przewodniczącego.

15. Zmiany w przepisach OS,
regulaminach na 2017 rok
i zasadach organizacji
zawodów.

Zarząd zatwierdził zmiany w przepisach OS, regulaminach na 2017
rok oraz zasadach organizacji zawodów. Wszystkie dokumenty
zostaną opublikowane na stronie związku.

16. Zmiany w statusie
klubów.

Zarząd przychylił się do wniosków zainteresowanych i wykreślił
UKS „ZSZ-Jedynka” Jastrzębie Zdrój z listy członków PZOS
oraz przyjął w poczet członków zwyczajnych Warmińsko-Mazurski
Związek Biegu na Orientację oraz Radioorientacji Sportowej.

17. RJnO.

Uregulowany został status rowerów należących do PZOS zgodnie
z sugestiami trenerów. Prezes indywidualnie przekaże dyspozycje
do biura.

18. Przygotowania do TWG.

Wojciech Dwojak omówił stan przygotowań do TWG. Znane są już
zasady biletowania i limity wejść na poszczególne obiekty.

Przewodniczył
Prezes PZOS
Krzysztof Urbaniak
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