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!

Górki	  Zachodnie 
21	  września	  2013



Program	  Spotkania

Proponowany	  porządek	  obrad:	  
1.	  Otwarcie	  obrad	  
2.	  Stwierdzenie	  prawomocności	  obrad	  Walnego	  Zebrania	  Członków	  Polskiego	  Stowarzyszenia	   
Regatowego	  Klasy	  Finn.	  
3.	  Wybór	  przewodniczącego	  zebrania	  i	  protokolanta	  
4.	  Przyjęcie	  porządku	  obrad.	  
5.	  Przedstawienie	  sprawozdania	  Zarządu	  z	  działalności	  Stowarzyszenia	  za	  okres	  od	  29	  września	  2012	   
do	  20	  września	  2013	  
-‐	  sprawozdanie	  Prezesa	  PSRKF	  
-‐	  sprawozdanie	  Skarbnika	  PSRKF	  
-‐	  sprawozdanie	  Sekretarza	  PSRKF	  
-‐	  sprawozdanie	  Przewodniczącego	  Komisji	  Rewizyjnej	  
6.	  Przyjęcie	  projektu	  uchwały:	  
-‐	  w	  sprawie	  przyjęcia	  sprawozdania	  z	  działalności	  Stowarzyszenia	  za	  okres	  od	  29	  września	  2012	  do	  20	  września	  
2013,	  zatwierdzenie	  sprawozdania	  rocznego	  i	  udzielenie	  absolutorium	  zarządowi.	  
7.	  Przedstawienie	  planu	  działania	  PSRKF	  na	  rok	  2013	  /	  2014:	  
-‐	  prezentacja	  ustaleń	  podjętych	  podczas	  corocznego	  spotkania	  IFA	  w	  Tallinnie	  (Michał	  Jodłowski)	  
-‐	  omówienie	  propozycji	  kalendarza	  regat	  w	  roku	  2014	  
-‐	  omówienie	  propozycji	  regulaminu	  Pucharu	  Polski	  w	  klasie	  Finn	  na	  2014	  
-‐	  omówienie	  programu	  przygotowań	  do	  Mistrzostw	  Świata	  Masters	  2014	  
-‐	  omówienie	  spraw	  członkowskich	  PSRKF	  
8.	  Sprawy	  różne	  
9.	  Zamknięcie	  zebrania 



Stwierdzenie	  prawomocności	  obrad	  Walnego	  Zebrania	  Członków	  
Polskiego	  Stowarzyszenia	  Regatowego	  Klasy	  Finn.

Zgodnie	  ze	  statutem	  Walne	  Zebranie	  odbywa	  się	  raz	  do	  roku	   
w	  okresie	  Mistrzostw	  Polski	  klasy	  Finn	  i	  jest	  ważne	  jeżeli	  w	  jego	   
posiedzeniu	  bierze	  udział	  co	  najmniej	  50%	  członków	  Stowarzyszenia	   
obecnych	  na	  Mistrzostwach	  Polski.	  

Uchwały	  stowarzyszenia	  zapadaja	  większością	  głosów.	  Głosują	  tylko	  członkowie	  
stowarzyszenia	  Finn.	  

Proszę	  wpisać	  się	  do	  listy	  obecności



Wybór	  przewodniczacego	  Walnego	  Zebrania	  i	  protokolanta	  

Przewodniczący:	  -‐	  propozycja	  

Protokolant:	  -‐	  propozycja



Przyjęcie	  porządku	  obrad.	  

głosowanie	  nad	  przyjęciem	  porządku	  obrad  



Program	  Spotkania

Proponowany	  porządek	  obrad.	  Poddany	  pod	  głosowanie	  
1.	  Otwarcie	  obrad	  
2.	  Stwierdzenie	  prawomocności	  obrad	  Walnego	  Zebrania	  	  
3.	  Wybór	  przewodniczącego	  zebrania	  i	  protokolanta	  
4.	  Przyjęcie	  porządku	  obrad.	  
5.	  Przedstawienie	  sprawozdania	  Zarządu	  z	  działalności	  Stowarzyszenia	  za	  okres	  od	  29	  września	  2012	   
do	  20	  września	  2013	  
-‐	  sprawozdanie	  Prezesa	  PSRKF	  
-‐	  sprawozdanie	  Skarbnika	  PSRKF	  
-‐	  sprawozdanie	  Sekretarza	  PSRKF	  
-‐	  sprawozdanie	  Przewodniczącego	  Komisji	  Rewizyjnej	  
6.	  Przyjęcie	  projektu	  uchwały:	  
-‐	  w	  sprawie	  przyjęcia	  sprawozdania	  z	  działalności	  Stowarzyszenia	  za	  okres	  od	  29	  września	  2012	  do	  20	  września	  2013,	  
zatwierdzenie	  sprawozdania	  rocznego	  i	  udzielenie	  absolutorium	  zarządowi.	  
7.	  Przedstawienie	  planu	  działania	  PSRKF	  na	  rok	  2013	  /	  2014:	  
-‐	  prezentacja	  ustaleń	  podjętych	  podczas	  corocznego	  spotkania	  IFA	  w	  Tallinnie	  (Michał	  Jodłowski)	  
-‐	  omówienie	  propozycji	  kalendarza	  regat	  w	  roku	  2014	  
-‐	  omówienie	  propozycji	  regulaminu	  Pucharu	  Polski	  w	  klasie	  Finn	  na	  2014	  
-‐	  omówienie	  programu	  przygotowań	  do	  Mistrzostw	  Świata	  Masters	  2014	  
-‐	  omówienie	  spraw	  członkowskich	  PSRKF	  
8.	  Sprawy	  różne	  
9.	  Zamknięcie	  zebrania 

Czy	  ktoś	  zgłasza	  do	  porządku	  obrad	  uwagi	  lub	  nowe	  punkty?	  
Kto	  jest	  za	  przyjęciem	  powyższego	  porządku	  obrad?



Sprawozdania	  Zarządu	  z	  działalności	  PSRKF

Przedstawienie	  sprawozdania	  Prezesa	  PSRKF	  z	  działalności	  Stowarzyszenia	   
za	  okres	  od	  29	  września	  2012	  do	  20	  września	  2013	  

Jan	  Okulicz



Sprawozdania	  Zarządu	  z	  działalności	  PSRKF

Spotkania	  zorganizowane	  przez	  zarząd	  PSRKF	  w	  okresie	   
od	  29	  września	  2012	  do	  20	  września	  2013	  

Otwarte	  spotkanie	  z	  okazji	  zakończenia	  sezonu	  2012	  Zegrze,	  połączone	  ze	  spotkaniem	   
z	  autorem	  książki	  “Klasa	  Finn	  -‐	  ważna	  karta	  w	  historii	  polskiego	  żeglarstwa	   
regatowego”	  -‐	  Apolinarym	  Pastuszko	  

Szkolenie	  z	  przepisów	  regatowych	  żeglarstwa	  -‐	  Warszawa	  luty	  2013.	  Ewa	  Jodłowska	  

Otwarte	  spotkanie	  na	  targach	  Wiatr	  i	  Woda	  2013	  promujące	  klasę	  Finn	  w	  środowisku	  żeglarskim.	   
Współpraca	  z	  redakcją	  magazynu	  “Żagle”.	  Warszawa	  marzec	  2013	  

Szkolenie	  “Strategia	  i	  Taktyka	  Regatowa”	  Rafał	  Szukiel.	  Warszawa	  marzec	  2013	  

Oficjalne	  wręczenie	  nagrody	  im.	  Leonida	  Teligi	  dla	  A.	  Pastuszko.	  Warszawa	  Stadion	  Narodowy	  maj	  2013.	  

Z	  większości	  spotkań	  przygotowaliśmy	  dokumentację	  filmowo	  -‐	  fotograficzną.	  

Organizacja	  współnego	  treningu	  w	  Gdynii	  -‐	  czerwiec	  2013.	  Prowadzący	  R.	  Szukiel	  

Organizacja	  wspólnego	  treningu	  w	  Sopocie	  -‐	  sierpień	  2013.	  Prowadzący	  W.	  Szukiel	  	  

Wielokrotne	  spotkania	  z	  przedstawicielami	  Polskiego	  Związku	  Żeglarskiego	  

Spotkania	  z	  przedstawicielami	  Sopockiego	  Klubu	  Żeglarskiego	  w	  sprawie	  organizacji	  regat	  2013	  -‐	  2014	  

Spotkania	  z	  przedstawicielami	  Finn	  Masters	  -‐	  Friedrich	  Mueller	  i	  Jan	  Denisson



Sprawozdania	  Zarządu	  z	  działalności	  PSRKF

Przedstawienie	  sprawozdania	  Skarbnika	  PSRKF	  z	  działalności	  Stowarzyszenia	   
za	  okres	  od	  29	  września	  2012	  do	  20	  września	  2013	  

Bogusław	  Nowakowski



Sprawozdania	  Zarządu	  z	  działalności	  PSRKF

Przedstawienie	  sprawozdania	  Sekretarza	  PSRKF	  z	  działalności	  Stowarzyszenia	   
za	  okres	  od	  29	  września	  2012	  do	  20	  września	  2013	  

Piotr	  Pajor



Sprawozdania	  Zarządu	  z	  działalności	  PSRKF,	   
Przedstawienie	  sprawozdania	  Sekretarza	  PSRKF	  z	  działalności	  Stowarzyszenia	   

za	  okres	  od	  29	  września	  2012	  do	  20	  września	  2013

sprawy	  załatwione	  w	  okresie	  czerwiec	  2012	  -‐	  wrzesień	  2012	  	  
wnioski	  do	  Krajowego	  Rejestru	  Sądowego	  

wysłano	  listy	  do	  PZŻ	  i	  WOZŻ	  z	  informacją	  o	  nowym	  zarządzie	  i	  nowym	  adresie	  stowarzyszenia	  

wysłano	  listy	  do	  pozostałych	  związków	  OZŻ	  i	  klubów	  żeglarskich	  z	  informacją	  o	  działalności  
nowego	  zarządu	  i	  z	  zaproszeniem	  do	  włączenia	  się	  do	  środowiska	  Finnistów	  	  

wysłano	  listy	  do	  narodowych	  związków	  Finn	  oraz	  IFA,	  Mastersów,	  ISAF,	  RYA	  

wysłano	  zaproszenia	  do	  wielu	  kandydatów	  na	  członków	  stowarzyszenia.	    
Przyjęto	  wielu	  nowych	  członków,	  uporządkowano	  sprawy	  członkowskie.	  Lista	  członków	  (emaile	  i	  telefony	  kontaktowe),	  
opracowano	  regulamin	  członkowski.	  

dla	  zorganizowania	  kolegów	  na	  starszych	  łódkach,	  uzgodniono	  wstępną	  definicję	  Finnclassic	  i	  wybrano	  opiekuna	  grupy	  
Jana	  Kominka	  POL127	  

przebudowano	  stronę	  internetową	  www.finnclass.pl	  stronę	  prowadzimy	  we	  własnym	  zakresie	  

uruchomiono	  Forum	  na	  stronie.	  Namawiamy	  do	  większej	  aktywności	  na	  forum	  oraz	  na	  Facebooku.	  

uruchomione	  konto	  stowarzyszenia	  na	  Facebooku.	  Dzisiaj	  ponad	  140	  osób	  otrzymuje	  informację	  na	  bieżąco	  -‐	  “like”

http://www.finnclass.pl


Sprawozdania	  Zarządu	  z	  działalności	  PSRKF,	   
Przedstawienie	  sprawozdania	  Sekretarza	  PSRKF	  z	  działalności	  Stowarzyszenia	   

za	  okres	  od	  29	  września	  2012	  do	  20	  września	  2013

realizacja	  uchwały	  Walnego	  Zebrania	  w	  sprawie	  zmiany	  statutu	    
w	  zakresie	  roku	  sprawozdawczego	  	    
na	  ‘od	  1	  maja	  do	  30	  kwietnia’	  	  

18	  grudnia	  2012,	  po	  zakończeniu	  pełnej	  rejestracji	  zgłoszono	   
oficjalnie	  zmianę	  do	  Urzędu	  Skarbowego	  wykorzystując	  zgłoszenie	   
aktualizacyjne	  NIP-‐2.	  

uzyskano	  potwierdzenie	  o	  przyjeciu	  nowego	  okresu	  sprawozdawczego	  ‘od	  1	  maja	  do	  30	  
kwietnia’	  i	  zmianie	  roku	  podatkowego	  od	  3.10.2012	  do	  30.04.2014	  (od	  3	  października	  
ponieważ	  dla	  US	  stowarzyszenie	  istnieje	  od	  tego	  dnia	  t.j.	  data	  wpisu	  do	  KRS	  	  

dzisiaj	  rozmawiamy	  i	  głosujemy	  nad	  wewnętrznym	  spraozdaniem	  do	  30	  kwietnia	  2013	  

do	  US	  zgłaszamy	  pełne	  sprawozdanie	  po	  30	  kwietnia	  2014	  

	  sprawozdanie	  pełne	  będzie	  poddane	  pod	  głosowanie	  na	  WZ	  2014	  przed	  uzyskaniem	  
absolutorium	  dla	  ‘starego	  zarządu’	  i	  nowymi	  wyborami	  



Uporządkowanie	  numerów	  POL	  na	  żaglach, 

otrzymaliśmy	  zestawienie	  numerów	  od	    
mierniczego	  PZŻ	  p.	  Pajączkowskiego	  	  

zestawienie	  zostało	  uporządkowane	  i	  opublikowane	   
na	  stronie	  stowarzyszenia.	  	  

ustalono	  z	  mierniczym	  że	  każdy	  certyfikat	  będzie	   
wydawany	  z	  POL	  który	  jest	  oznaczony	  jako	  wolny	  

wprowadzono	  numery	  osobiste	  dla	  m.in.	  kadry	  i	  właścicieli	  łódek	  
prywatnych.	  	  

numery	  osobiste	  są	  przekazywane	  i	  utrzymywane	  wyłącznie	  dla	  
członków	  stowarzyszenia	  



Sprawozdania	  Zarządu	  z	  działalności	  PSRKF,	   
Przedstawienie	  sprawozdania	  Sekretarza	  PSRKF	  z	  działalności	  Stowarzyszenia	   

za	  okres	  od	  29	  września	  2012	  do	  20	  września	  2013

dokończono	  rejestrację	  w	  Sądzie	  (KRS),	  Urzędzie	  Statystycznym	  i	  Urzędzie	  Skarbowym	  

prowadzony	  ciągły	  nabór	  członków	  do	  PSRKF.	  W	  stowarzyszeniu	  jest	  zarejestrowanych	    
na	  dzisiaj	  48	  członków.	  	  	  

uzgodnienia	  z	  PZŻ	  spraw	  związanych	  z	  działalnością	  klasy	  Finn.	  Dokumenty,	  rejestracja,	   
informacje	  o	  stowarzyszeniu	  w	  PZŻ.	  

publikowano	  na	  bieżąco	  na	  stronie	  internetowej	  rywalizacje	  Pucharu	  Polski	  

członkostwo	  w	  IFA	  -‐	  opłaty	  członkowskie,	  	  

stała	  współpraca	  z	  IFA	  w	  zakresie	  przekazywania	  do	  naszych	  członków	  sprawozdań	  z	  regat	  i	  innych	  wiadomości.	  	  	  	  

stała	  współpraca	  z	  IFA	  i	  przesyłanie	  informacji	  z	  polskiego	  rynku.	  W	  Finnfare	  ukazują	  się	  relacje	  z	  Polski	  oraz	  ostatnio	  
informacja	  o	  książce	  A.	  Pastuszko.	  

dystrybucja	  naklejek	  IFA.	  

artykuły	  do	  Jachqng,	  Żagli,	  Wiatr	  -‐	  dziękuję	  autorom	  artykułów	  

aktywność	  na	  Forum,	  stronie	  www.finnclass.pl	  i	  Facebooku.	  

Wielka	  historia	  klasy	  Finn	  w	  Polsce.	  Niedługo	  przejmujemy	  pozostałą	  dokumentację	  od	  Apolinarego	  -‐	  jest	  to	  uzgodnione.	  
Chcemy	  utworzyć	  archiwum	  materiałów	  klasy.	  Potrzebny	  ktoś,	  kto	  to	  poprowadzi.



Sprawozdania	  Zarządu	  z	  działalności	  PSRKF

Przedstawienie	  sprawozdania	  Przewodniczącego	  Komisji	  Rewizyjnej	  PSRKF	  z	  działalności	  
Zarządu	  Stowarzyszenia	  za	  okres	  od	  29	  września	  2012	  do	  21	  września	  2013	  

Piotr	  Mazur



Propozycje	  uchwał

w	  sprawie	  przyjęcia	  sprawozdania	  z	  działalności	  Stowarzyszenia	   
za	  okres	  od	  29	  września	  2012	  do	  20	  września	  2013,	  zatwierdzenia	  sprawozdania	    
rocznego	  i	  udzielenia	  absolutorium	  zarządowi.	  

propozycja	  tekstu	  uchwały:	  	  

Uchwała	  Walnego	  Zebrania	   
Polskiego	  Stowarzyszenia	  Regatowego	  Klasy	  Finn	  

Nr	  1/2013	  
z	  dnia	  21	  września	  2013	  !

w	  sprawie	  zatwierdzenia	  sprawozdania	  	  !
Walne	  Zebranie	  PSRKF	  uchwala	  co	  następuje:	  !
1.	  Przyjęto	  sprawozdanie	  z	  działalności	  zarządu	  PSRKF	  w	  okresie	  od	  29	  września	  2012	  do	  21	  września	  2013	  łącznie	  ze	  sprawozdaniem	  finansowym.	  
2.	  Walne	  Zebranie	  zatwierdza	  sprawozdanie	  roczne	  oraz	  udziela	  zarządowi	  absolutorium	  !
Uchwała	  wchodzi	  w	  życie	  z	  dniem	  podjęcia.	  

głosowanie
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Przedstawienie	  planu	  działania	  PSRKF	  na	  rok	  2013	  /	  2014: 

-‐	  prezentacja	  ustaleń	  podjętych	  podczas	  corocznego	  spotkania	   
IFA	  w	  Tallinnie	  (Michał	  Jodłowski)	  
-‐	  omówienie	  propozycji	  kalendarza	  regat	  w	  roku	  2014	  
-‐	  omówienie	  propozycji	  regulaminu	  Pucharu	  Polski	  w	  klasie	  Finn	  na	  2014	  
-‐	  omówienie	  programu	  przygotowań	  do	  Mistrzostw	  Świata	  Masters	  2014	  
-‐	  omówienie	  spraw	  członkowskich	  PSRKF	  
-‐	  sponsor	  stowarzyszenia	  
-‐	  Finn	  classic	  
-‐	  sprawy	  różne	  
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Prezentacja	  ustaleń	  podjętych	  podczas	  corocznego	  spotkania	  IFA	  w	  Tallinnie	  (Michał	  
Jodłowski)



Kalendarz	  2014	  -‐	  propozycja	  wstępna

SAF	  Sailing	  World	  Cup	  Palma	  	  marzec	  /	  kwiecień	  2014	  
ISAF	  Sailing	  World	  Cup	  Hyeres	  kwiecień	  2014	  Heyeres	  

Mistrzostwa	  Europy	  10-‐19	  Maja	  2014,	  La	  Rochelle,	  Francja	  

Puchar	  PZŻ	  Puck	  -‐	  2-‐3	  tydzień	  maja	  2014	  -‐	  regaty	  kwalifikowane	  do	  Pucharu	  Polski	  2014	  ranking:	  1,2	  

Puchar	  Warszawy	  -‐	  czerwiec	  2014	  -‐	  regaty	  kwalifikowane	  do	  Pucharu	  Polski	  2014?,	  ranking:	  1	  

Puchar	  Prezydenta	  Miasta	  Gdynii	  -‐	  czerwiec	  2013	  regaty	  kwalifikowane	  do	  Pucharu	  Polski	  2014?	  ranking:1	  

Finn	  World	  Master	  Sopot	  6-‐13.06.2014,	  Polska	  

Kieler	  Woche	  Kiel	  (GER)	  

Nord	  Cup	  2014,	  Górki	  Zachodnie	  -‐	  czerwiec	  2013	  regaty	  kwalifikowane	  do	  Pucharu	  Polski	  2014	  ranking:	  1	  

Travemunder	  Woche	  lipiec	  	  2014	  Travemunde	  (GER)	  

Silver	  Cup	  ???	  na	  stronie	  IFA	  brak	  danych	  

Mistrzostwa	  Polski	  Masters	  -‐	  ???,	  regaty	  prawdopodobnie	  nie	  kwalifikowane	  do	  Pucharu	  Polski	  2014	  

Regaty	  PZŻ	  	  

Finn	  Gold	  Cup	  1-‐15	  września	  Santander	  ,	  Hiszpania	  uwaga	  w	  tym	  terminie	  odbędzie	  się	  roczne	  spotkanie	  Council	  IFA	  

Sopot	  Finn	  Cup	  -‐	  Sopot	  sierpień	  2014,	  organizator	  Navigo.	  Regaty	  nie	  wchodzą	  do	  Pucharu	  Polski	  ???	  

Akademickie	  Mistrzostwa	  Polski	  wrzesień	  2014???	  regaty	  kwalifikowane	  do	  Pucharu	  Polski	  2013	  ranking:	  1,2	  

Mistrzostwa	  Polski	  -‐	  koniec	  wrzesnia???	  regaty	  kwalifikowane	  do	  Pucharu	  Polski	  2013,	  ranking:	  1,5	  

Meczowe	  Mistrzostwa	  Polski	  -‐	  październik	  2014	  

http://origin.sailing.org/regattainfo.php?rgtaid=16083
http://origin.sailing.org/regattainfo.php?rgtaid=12769
http://origin.sailing.org/regattainfo.php?rgtaid=12769
http://origin.sailing.org/regattainfo.php?rgtaid=10874
http://origin.sailing.org/regattainfo.php?rgtaid=10874
http://origin.sailing.org/regattainfo.php?rgtaid=15508


Puchar	  Polski	  2014	  -‐	  propozycja

Funcjonowanie	  Pucharu	  Polski	  w	  roku	  2013	  -‐	  
odpowiedzialny	  był	  Piotr	  Mazur.	    
Propozycja	  aby	  kontynuował	  swoja	  pracę	    
w	  roku	  2014	  	  

Regulamin	  Pucharu	  Polski	  2014	  	  

Kwalifikowane	  regaty:	  Puchar	  PZŻ	  (wsp.1,2),	  Puchar	  
Warszawy	  (wsp.	  1),	  Puchar	  Prezydenta	  Miasta	  Gdyni	  
(wsp.1)	  Nord	  Cup	  (wsp.1),	  Sopot	  Finn	  Cup	  (wsp.1),	  AMP	  
(wsp.	  1,2),	  MP	  (wsp.1,5),	  Mistrzostwa	  Warszawy	  (wsp.1)	  	  

Zatwierdzić	  współczynniki	  regat	  



REGULAMIN	  PUCHARU	  POLSKI	  KLASY	  FINN	  2014	  

!
1. Regaty	  o	  Puchar	  Polski	  klasy	  Finn	  	  rozgrywane	  są	  pod	  patronatem	  Polskiego	  Stowarzyszenia	  Regatowego	  Klasy	  Finn.	  
2.	   Puchar	  Polski	  klasy	  Finn	  jest	  cyklem	  regat	  rozgrywanych	  wg	  Przepisów	  Regatowych	  Żeglarstwa	  ISAF	  i	  niniejszego	  regulaminu.	  
3.	   Puchar	  Polski	  klasy	  Finn	  jest	  otwarty	  dla	  wszystkich	  zawodników	  startujących	  na	  jachtach	  Finn	  i	  spełniających	  Przepisy	  klasy	  Finn.	  
4.	   Nadzór	  merytoryczny	  i	  organizacyjny	  sprawuje	  Zarząd	  Polskiego	  Stowarzyszenia	  Regatowego	  klasy	  Finn.	  
5.	   Prowadzona	  jest	  następująca	  klasyfikacja:	  

•	   Puchar	  Polski	  klasy	  Finn	  –	  klasyfikacja	  Open	  
•	   Puchar	  Polski	  klasy	  Finn	  –	  klasyfikacja	  Junior	  (do	  21	  roku	  życia)	  
•	   Puchar	  Polski	  klasy	  Finn	  -‐	  klasyfikacja	  Masters	  (powyżej	  40	  roku	  życia).	  

6.	   Do	  Klasyfikacji	  Pucharu	  Polski	  klasy	  Finn	  2014	  zalicza	  się	  następujące	  imprezy:	  
Zawody	  Miejsce	  TerminWspółczynnik	  

Puchar	  PZŻ	  Puck	  maj	  2014	  wsp	  1.2	  
Puchar	  Warszawy	  Zegrze	  czerwiec	  2014	  wsp.	  1	  
Puchar	  Prezydenta	  Miasta	  Gdynii	  czerwiec	  2014	  wsp.1	  
Nord	  Cup	  -‐	  Gdańsk	  czerwiec	  2014	  wsp	  1	  
Regaty	  PZŻ	  Gdynia	  ???	  
Akademickie	  Mistrzostwa	  Polski	  Gdańsk	  wrzesień	  2014	  wsp	  1.2	  
Mistrzostwa	  Polski	  AOC	  wrzesień	  2014	  wsp	  1.5	  
Mistrzostwa	  Warszawy	  Zegrze	  	  pażdziernik	  2014	  wsp	  1	  

Do	  punktacji	  Pucharu	  Polski	  liczone	  będzie	  najlepsze	  6	  z	  7	  imprez.	  
7.	   Ustala	  się	  następującą	  punktację	  w	  regatach	  kwalifikacyjnych:	  

•	   I	  miejsce	  –	  ilość	  załóg	  startujących	  plus	  premia	  1,5	  punktu,	  pomnożone	  przez	  współczynnik	  danych	  regat,	  
•	   II	  miejsce	  –	  ilość	  załóg	  startujących	  minus	  ilość	  załóg,	  która	  zajęła	  miejsce	  przed	  nami	  plus	  premia	  1	  punkt,	  pomnożone	  przez	  współczynnik	  danych	  

regat,	  
•	   III	  miejsce	  –	  ilość	  załóg	  startujących	  minus	  ilość	  załóg,	  która	  zajęła	  miejsce	  przed	  nami	  plus	  premia	  0,5	  punktu,	  pomnożone	  przez	  współczynnik	  

danych	  regat.	  
•	   IV	  miejsce	  i	  kolejne	  –	  ilość	  załóg	  startujących	  minus	  ilość	  załóg,	  która	  zajęła	  miejsce	  przed	  nami,	  pomnożone	  przez	  współczynnik	  danych	  regat.	  

8.	   W	  regatach,	  w	  których	  sklasyfikowano	  mniej	  niż	  4	  jachty,	  nie	  będą	  przyznawane	  punkty	  rankingowe.	  
9.	   W	  przypadku	  uzyskania	  równej	  sumy	  punktów	  przez	  zawodników	  ubiegających	  się	  o	  Puchar	  Polski	  klasy	  Finn	  decyduje	  lepsze	  miejsce	  zajęte	  w	  

Mistrzostwach	  Polski	  klasy	  Finn.	  Klasyfikacja	  końcowa	  będzie	  ogłoszona	  po	  ostatnich	  regatach	  liczonych	  do	  klasyfikacji	  Pucharu	  Polski.	  
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omówienie	  przygotowań	  do	  Mistrzostw	  Świata	  Masters	  2014
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omówienie	  spraw	  członkowskich



Sprawy	  członkowskie	  -‐	  składki	  za	  rok	  2014

Propozycja	  zgłoszona	  na	  spotkaniu	  

wysokość	  składek	  w	  roku	  2013	  wynosiła	  100	  zł	  /	  25	  zł	  

wysokość	  składek	  w	  roku	  2014	  będzie	  wynosiła	    
100	  zł	  /	  25	  zł	  	  

głosowanie	  -‐	  zatwierdzenie	  wysokości	  składek	  członkowskich	  na	  rok	  2014.	  

Wersja	  zgłoszona	  podczas	  dyskusji,	  przegłosowana	  i	  przyjęta	  jako	  końcowa:	  

przyjęto	  wysokość	  składek	  członkowskich	  na	  200	  zł	  od	  osoby	  za	  rok	  2014	  i	  50	  zł	  składki	  członkowskiej	  dla	  młodzieży.	  	  

wprowadzono	  rabat	  składki	  członkowskiej	  w	  wysokości	  50%	  dla	  osób,	  które	  opłacą	  składkę	  do	  dnia	  1	  maja	  2014	  roku.	  	  

rabat	  50%	  będzie	  dotyczył	  również	  wszystkich	  osób	  przystępujących	  do	  stowarzyszenia	  w	  danym	  roku	  kalendarzowym	  po	  terminie	  1	  maja.  



Składki	  członkowskie	  do	  IFA

opłaty	  członkowskie	  IFA	  są	  niezależne	  od	  składek	  członkowskich	  PSRKF.	  

ilość	  zgłoszeń	  z	  Polski	  przekłada	  się	  na	  ilość	  miejsc	  w	  regatach	  MŚ	  i	  ME	  

opłata	  członkowska	  IFA	  w	  roku	  2013	  wynosiła	  25	  Euro	  

do	  tej	  pory	  opłate	  wnosił	  PZŻ,	  w	  roku	  2013	  PZŻ	  wniósł	  składkę	  do	  PSRKF	  w	  wysokości	  10	  
opłat	  członkowskich,	  pozostali	  członkowie	  zapłacili	  indywidualnie	  składki	  na	  konto	  
stowarzyszenia.	  Skarbnik	  przesłał	  całą	  kwotę	  do	  IFA	  

naklejki	  IFA	  zostały	  przysłane	  na	  adres	  stowarzyszenia	  i	  przekazane	  kadrze,	  oraz	  tym	  
członkom,	  którzy	  opłacili	  składkę	  IFA.



Sponsor	  Stowarzyszenia

propozycja	  Musto	  -‐	  dają	  30-‐35%	  rabat	  przy	  zakupach,	  realizujemy	   
zakupy	  zbiorcze.	  My	  zamieszczamy	  logo	  na	  łódkach,	  na	  stronie	  www,	   
na	  papierze	  firmowym	  PSRKF	  

propozycja	  SLAM	  -‐	  rabat	  30-‐35%	  na	  zakup	  na	  początku	  sezonu	   
(zbiorcze	  zamówienie),	  rabat	  20-‐25%	  za	  zakupy	  anyqme	  w	  slam24.pl	  lub	  w	  sklepie.	    
Ew.	  sklep	  stacjonarny	  Warszawa	  +	  sklep	  online	  15-‐20%,	  ew.	  specjalne	  zamówienie	  
20-‐25%.	  Stworzenie	  kolekcji	  polskiego	  Finna	  tzn	  polo	  +	  kurtka	  z	  logo	  klasy.	  Każdy	  zamówi	  
w	  przystępnej	  cenie.	  Kurtek	  dedykowanych	  mozna	  wybrac	  kilka.	  Do	  uzgodnienia.	  

propozycja	  Henri	  Lloyd	  -‐	  około	  20%	  rabatu	  na	  zakupy	  w	  sklepach	  HL	  

żadna	  z	  firm	  dająca	  nam	  rabaty	  nie	  powinna	  być	  oficjalnym	  sponsorem	  stowarzyszenia.	  
Wg	  Piotra	  Kuli	  na	  spotkaniu	  w	  2012,	  powinniśmy	  wprowadzić	  tytuły	  sponsora	  złotego	  
100.000	  zł	  rocznie,	  srebrnego	  50.000	  zł	  rocznie	  i	  brązowego	  20.000	  zł



Finn	  Classic	  -‐	  program	  dzialania

definicja	  Finnclassic:	   
maszt	  aluminiowy	  lub	  drewniany,	    
żagiel	  dakron	  lub	  bawełniany,	   
kadłub	  plastykowy	  lub	  drewniany,	    
kadłub	  bez	  zintegrowanych	  komór	  wypornościowych,	  chociaż	  bezpieczeństwo	  przede	  
wszystkim	  	  

osoba	  (y)	  prowadzące	  sekcję	  Finnclassic	  -‐	  do	  tej	  pory	  Jan	  Kominek	  

strona	  Finnclassic	  i	  forum	  Finnclassic	  

materiały	  z	  archiwum,	  opisy	  i	  instrukcje	  

potrzebna	  nowa	  osoba	  prowadząca	  Finn	  Classic



Sprawy	  różne.	  Jeszcze	  do	  zrobienia

Kalendarz	  regat	  2014	  będzie	  gotowy	  na	  początku	  roku.	  

Zostanie	  przesłany	  do	  IFA	  i	  NFA	  z	  zaproszeniem	  do	  regat.	  

Problem.	  Zawiadomienie	  o	  regatach	  pojawiają	  się	  późno	  i	  są	  tylko	  w	  wersji	  polskiej	  

Mistrzostwa	  Polski	  Masters	  -‐	  razem	  czy	  osobno?	   
Do	  ustalenia	  miejsce	  rozegrania	  regat.	  

Dofinansowanie	  stowarzyszenia	  -‐	  pilne	  

Sprzęt	  organizujemy	  we	  własnym	  zakresie.	  Giełda.	  

Spotkania	  z	  Robertem	  Śledziewskim.	  Robert	  w	  swoim	  zakresie	  może	  też	  pomóc	  w	  zakresie	  znalezienia	  (i	  
dostawy)	  łódek	  z	  Holandii	  do	  Polski.	  

Pomoc	  Marcina	  Owczarkiewicza	  w	  zakresie	  doposażania	  łódek,	  spraw	  pomiarowych	  i	  rozwiązań	  
technicznych.	  Marcin	  pracuje	  w	  Devoq.	  Jest	  mierniczym	  klasy	  Finn	  uznanym	  przez	  IFA.	  

Wspomnienia	  Michała	  Skalisz	  zostały	  opublikowane.	  Czy	  możemy	  namówić	  innych	  Legends	  na	  napisanie	  
wspomnień?	  Jest	  na	  to	  duże	  zapotrzebowanie.	  	  

Utworzenie	  archiwum	  klasy	  Finn.	  Kto	  się	  tym	  zajmie?	  	  

Utworzenie	  bazy	  danych	  zdjęć	  i	  filmów	  -‐	  potrzebny	  fotograf	  i	  odpowiedzialny	  za	  bazę	  mediów.	  

Relacje	  z	  regat:	  propozycja:	  relacje	  pisze	  ten	  kto	  wygra	  lub	  zajmie	  najwyższe	  miejsce	  w	  regatach).	  Prosze	  
relację	  wysyłać	  do	  sekretarza.



Zakończenie	  spotkania

Dziękujemy	  za	  przybycie


