29.07.2020
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu PSK 420 w dniu 29.07.2020
1. 1 eliminacja do MEJ - impreza: Mistrzostwa Polski (18-20.09.2020), wyłoni reprezentację
na ten wyjazd. PSK420 przekaże oficjalne wyniki eliminacji do regat mistrzowskich do PZŻ.
Wyniki te będą składały się wyłącznie z osób, które opłaciły składki członkowskie w
wymaganym regulaminowo terminie 30 kwietnia 2020. Wyniki te wiążą się z możliwością
zdobycia finansowania od PZŻ.
W przypadku gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc, do reprezentacji będą mogły dołączyć
załogi, które opłaciły składki członkowskie 2020 po terminie 30 kwietnia, ale do czasu
rozpoczęcia eliminacji, według kolejności wynikającej z wyników regat eliminacyjnych. W
przypadku, gdy dalej pozostaną wolne miejsca, do reprezentacji mogą dołączyć zawodnicy,
którzy nie startowali w regatach eliminacyjnych, którzy opłacili składki członkowskie 2020 do
dnia rozpoczęcia Mistrzostw Polski.
W momencie pojawienia się dalszych szczegółowych informacji o regatach (Mistrzostwach
Europy Juniorów) PSK przygotuje informacje o warunkach dotyczących zgłoszeń do regat:
terminu zapłaty lub zwrotów wpłaconego wpisowego - jeżeli impreza nie dojdzie do skutku.
2. Kalendarz regat PP:
Wprowadza się poniższy system liczenia PP:
-

LICZONE BĘDĄ 4 WYBRANE IMPREZY Z LISTY ZE WSPÓŁCZYNNIKIEM 1 (te, w
których zawodnik osiągnął najwyższy wynik) ORAZ OBOWIĄZKOWO
MISTRZOSTWA POLSKI ZE WSPÓŁCZYNNIKIEM 2.

3. W ślad za zmianami w Eliminacjach i PP Zarząd publikuje na stronie WWW zaktualizowany
Regulamin 2020.
4. Ubrania reprezentacji 2020:
Zebrano listę 54 zamówień na stroje reprezentacji 2020.
Na tym etapie tworzymy dokładną wycenę, zamówienie, w dalszej kolejności płatność,
nadruk, wręczenie strojów.
5. Kalendarz akcji online:
Trenerzy, którzy chcą się podzielić terminami swoich zgrupowań proszeni są o wpisywanie
ich do internetowego kalendarza 420 dostępnego pod adresem:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_BgYlkXEDrWMofqvHP3vZNIWQ3FHErVgWqWhA
J7PPEE/edit#gid=1552207719
Ten kalendarz pozostawiamy otwarty i nieoficjalny.
6. Aktualny ranking Pucharu Polski obsługuje firma Sailingnet w ramach umowy do 31.12.2020.
Zarząd przekazał informacje administratorowi o ilości zawodników z opłaconymi składkami
członkowskimi. Trwa ujednolicanie dokumentów plików excel z danymi (składek, numerów
licencji, wyników w celu utworzenia spójnego systemu rankingu, wyników i historii wynikowej
zawodnika. Przykładamy wszelkich starań, by strony z tymi danymi ruszyły jak najszybciej.
7. Publikujemy wyniki eliminacji do MP Sprint na stronie WWW (wersja nieoficjalna. Oficjalną
wersję wraz z listami rezerwowymi opublikuje PZŻ).
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