Protokół z zebrania Pomorskiej Komisji Turystyki Narciarskiej w dniu 13 grudnia 2016 roku (1/2016)
Zebranie odbyło się w siedzibie Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK w Gdańsku przy ul. Ogarnej 72.
Udział w nim wzięli: ‐ Ryszard Betcher ‐ przewodniczący
‐ Jarosław Pykacz ‐ wiceprzewodniczący
‐ Ryszard Gerszewski ‐ sekretarz
‐ Ryszard Ceszlak ‐ zaproszony gość (lista obecności w załączeniu)
Zrealizowano następujące punkty przedsezonowego zebrania:
1. Zatwierdzono porządek zebrania (jednogłośnie).

2. Przyjęto bez zastrzeżeń protokół z poprzedniego zebrania w dniu 2 grudnia 2015 roku.
3. Przyjęto informacje o pracy obu Pomorskich Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Narciarskich w sezonie:
a) TRWON przy PKTN w Gdańsku zweryfikował:
‐ NON popularna 2,
‐ NON mała brązowa 3,
‐ GON popularna 1,
‐ GON mała srebrna 1,
‐ norma za wytrwałość 1.
b) TRWON przy NKT "Szuraczek" w Kościerzynie zweryfikował:
‐ NON popularna 1,
‐ NON mała brązowa 1,
‐ DON (jedna śnieżynka) 1.
Łącznie referaty z terenu województwa pomorskiego w sezonie 2015/2016 11 dokonały weryfikacji.
Przodownicy z NKT Szuraczek z Kościerzyny rozszerzyli w grudniu uprawnienia na Beskidy Wschodnie oraz Sudety, a co za
tym idzie, tamtejszy referat weryfikował będzie również GON.
4. Przedstawiono program imprez narciarskich komisji:
a) w regionie lub organizowane przez środowiska z regionu (oprócz typowych weekendowych wycieczek klubowych):
* II Sejmik Pomorskiego Aktywu Turystyki Narciarskiej
(w zależności od warunków śniegowych jedna z sobót stycznia 2017 r., lasy sopockie, PKTN z bazą w Gołębiewie),

* III Ogólnopolski Rajd Narciarski "Zemowe Wandre"
(1 ‐ 5 lutego.2017 roku w Kłobuczynie na Kaszubach, regulamin został rozesłany do różnych środowisk w kraju oraz
widnieje na stronie KTN ZG PTTK, planowany jest jak co roku poczęstunek na trasach ‐ jednego dnia będzie to dzik,
wieczorami wykłady m.in. na temat pierwszej pomocy),
* I Szkoleniowy Rajd Narciarski "Beskid Niski"
(15‐19 lutego 2017 w Krempnej; zorganizowane zostaną trzy trasy ‐ długodystansowa, krótka i szkoleniowa jako kurs
podstawowy, regulamin został rozesłany do różnych środowisk w kraju oraz widnieje na stronie KTN ZG PTTK).
* szkolenie na dla doświadczonych przodowników w temacie zaawansowanych technik zjazdowych na nartach śladowych
dla kandydatów na instruktorów (16‐22 stycznia 2017 roku w Strzyżowie k/Rzeszowa, trener ‐ instruktor SITN.
b) ogólnopolski plan działalności z witryny KTN ZG PTTK jest w załączeniu do protokołu. Widnieje w nim 16 imprez
zatwierdzonych przez KTN ZG PTTK + 1 polecana.
Członkowie komisji lub reprezentowane przez nich środowiska uczestniczyli lub
uczestniczyć będą w Zlocie PTN w Szklarskiej Porębie, XLVIII Rajdzie
Narciarskim "Wędrówki Połnocy", XXXV Ogólnopolskim Sudeckim Rajdzie narciarskim "Wstęga
Sudetów" (Jaroslaw Pykacz prowadzenie trasy), XVII Spotkaniach Narciarzy Śladowych oraz trzech ogólnopolskich
organizowanych przez pomorskie środowisko opisanych wyżej w podpunkcie b).

5. Wstępnie omówiono zagadnienia związane z nadchodzącym na jesień zebraniem sprawozdawczo‐wyborczym komisji.
Postanowiono zaprosić wszystkich pomorskich turystów narciarzy z jakimi członkowie komisji mają kontakt. Poruszono
wstępnie sprawę liczby delegatów na krajową naradę. Kolega Ryszard. Gerszewski jako stały współpracownik KTN ZG PTTK
ma ustalić czy oddziały też mają prawo wystawić delegatów.

6. W punkcie "inne sprawy" kolega Ryszard Gerszewski podkreślił, że turysta narciarz musi być bardziej wszechstronnym
narciarzem niż sportowiec narciarz więc powinien znać poprawną technikę biegową (sportowo ‐ wyczynową) stąd nacisk na
organizowane szkolenia w Beskidzie Niskim (po raz drugi) oraz specjalistyczne w Strzyżowie.
Ponadto komisja ustaliła, że w kolejnej kadencji powinna doprowadzić do egzaminu teoretycznego i praktycznego
"na tereny nizinne (N)". W tej kadencji powinniśmy zastanowić się nad zakresem wymaganej wiedzy kandydata.
Na tym zebranie zakończono.
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