Komunikat z posiedzenia Zarządu MWZPS
w dniu 18.06.2018
Obecni na posiedzeniu:
•

•

członkowie Zarządu:
- Witold Roman – Prezes Zarządu

- Artur Kamiński

- Jarosław Miałkowski

- Piotr Antośkiewicz

- Robert Komornicki

- Maciej Opiłowski

- Karol Małolepszy (do godz. 20.00)

- Krzysztof Czarnołęcki (od 19:56)

- Dariusz Piersa

- Tomasz Janik (od 18:35)

członkowie Komisji Rewizyjnej:
- Michał Rymko

•

kierownik biura: Dorota Papuda

•

przewodniczący WGiD: Krzysztof Klepacz

Podjęto decyzje w następujących sprawach:
1. Zatwierdzenie protokołu z zebrania Zarządu w dniu 08.05.2018
Nie zgłoszono żadnych uwag do protokołu. Protokół został zatwierdzony.
2. Zatwierdzenie

Komunikatu

organizacyjnego,

Przepisów

sportowo-

organizacyjnych oraz Warunków gry i wyposażenia obiektu na sezon
2018/19
Zatwierdzono aktualne dokumenty na sezon 2018/19. Pliki znajdują się na stronie
internetowej w zakładce POBIERZ.
3. Zatwierdzenie stawek sędziowskich na sezon 2018/19 w rozgrywkach
młodzik/młodziczka
Z uwagi na propozycję dużego wzrostu stawek w stosunku do aktualnie
obowiązujących

Zarząd

wniosek

przygotowanie nowej propozycji.

odrzucił

i

poprosił

Kolegium

Sędziów

o

4. Informacja o wykonaniu budżetu i sytuacji finansowej związku
Jarosław Miałkowski przedstawił stan finansów MWZPS. Budżet jest realizowany
zgodnie z przedstawionym przed sezonem planem. Trudności, na które napotyka
Związek to głównie finansowanie akcji PZPS, za które ten płaci z dużym
opóźnieniem.
5. Zatwierdzenie planu budżetowego na sezon 2018/19
Zarząd zatwierdził plan budżetowy na sezon 2018/19.
6. Informacja o pracach nad wprowadzeniem rozgrywek o puchar Prezesa
MWZPS
Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny omówił założenia rozgrywek. Forma
rozgrywek oraz nagroda w rozgrywkach będzie przedmiotem dyskusji na kolejnym
posiedzeniu Zarządu.
7. Przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Kolegium Sędziów
Zatwierdzono regulamin wyboru Przewodniczącego Kolegium Sędziów. Regulamin
w załączeniu (załącznik nr 1).
8. Zmiany w strukturach Związku
Zarząd zdecydował o odwołaniu Przewodniczącego Kolegium Sędziów wraz z całym
kolegium. Podstawą do odwołania był szereg nieprawidłowości, które nie pozwoliły,
aby Tomasz Janik w dalszym ciągu kierował Kolegium Sędziów.
9. Przyjęcie w poczet członków:
Przyjęto w poczet członków MWZPS klub TieBreak Piastów.
10.Nadanie medali honorowych MWZPS
Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie wniosków na adres
biuro@mwzps.pl o nadanie medalu za zasługi w popularyzacji piłki siatkowej na
Mazowszu. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
11.Wolne wnioski
Opieka ratownika medycznego
Robert Komornicki zdał relację z wydarzeń z Mistrzostw Mazowsza Kadetek w
siatkówce plażowej podczas, którego jedna z zawodniczek miała atak serca. Na

turnieju obecny był ratownik medyczny, który rozpoczął masaż serca. Wezwano
karetkę pogotowia, która zabrała zawodniczkę do szpitala. Podtrzymano obowiązek
obecności

służb

medycznych

podczas

finałów

Mistrzostw

Mazowsza

oraz

zapewnienie odpowiedniej opieki podczas zgrupowań kadr Mazowsza. Zaleca się
klubom dopilnowanie obowiązku posiadania przez wszystkich zawodników ważnych
badań lekarza medycyny sportowej oraz odpowiednie zabezpieczanie podczas
rozgrywek MWZPS.
Dofinansowanie zespołów biorących udział w rozgrywkach młodzieżowych
szczebla centralnego
Jarosław Miałkowski zaproponował, że kwota 20.000 zł dofinansowania zostanie
przeznaczona na rozgrywki siatkówki halowej a dodatkowe 2.000 zł zostaną
przeznaczone na rozgrywki siatkówki plażowej. Łączna kwota dofinansowania
wyniesie w tym roku 22.000 zł.
Dofinansowanie zespół

biorących udział w rozgrywkach siatkówki halowej

zamieszczone jest w załączniku nr 2.
Dofinansowanie zostanie wypłacone po uregulowaniu zaległości wobec MWZPS.
Dofinansowanie do rozgrywek siatkówki plażowej zostanie wyliczone i wypłacone
po zakończeniu rozgrywek we wszystkich kategoriach.
Rozgrywki siatkówki plażowej
Wydział Gier i Dyscypliny poszukuje obiektów na organizację przyszłorocznego
cyklu rozgrywek siatkówki plażowej. Jeśli mieliby Państwo propozycje uprzejmie
prosimy o przesyłanie takiej informacji na adres wgid@mwzps.pl.
Nagrody
Z uwagi na fakt, iż członkowie Wydziału Gier i Dyscypliny oraz kierownik biura
organizowali i prowadzili cykl rozgrywek w bieżącym sezonie bez wynagrodzenia za
tę pracę, Zarząd zdecydował o przyznaniu nagród dla ww. osób.

