Protokół (1/2017) z posezonowego zebrania Pomorskiej Komisji Turystyki Narciarskiej, które odbyło
się 25 kwietnia 2017 roku w mieszkaniu przewodniczącego komisji w Gdańsku.
W zebraniu udział wzięli:
1. przewodniczący komisji Ryszard Betcher,
2. wiceprzewodniczący komisji Jaroslaw Pykacz,
3. sekretarz komisji Ryszard Gerszewski,
4. zaproszony gość Ryszard Ceszlak.
Zrealizowano następujące punkty zebrania:
1) Przyjęto jednogłośnie zaproponowany porządek zebrania.
2) Zatwierdzono bez uwag protokołu z ostatniego zebrania, które odbyło się 13 grudnia 2016 roku.
Protokół ten jest dostępny na witrynie komisji pod
adresem: http://pktn.pomorskie.po.pttk.pl/gfx/Protokol_PKTN_1-2016.pdf
3) Przyjęto informacje od Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Narciarskich z ostatniego sezonu:
a) TRWON przy Pomorskiej Komisji Turystyki Narciarskiej w Gdańsku dokonał siedem weryfikacji:
- Nizinna Odznaka Narciarska (1 mała brązowa, 1 mała srebrna, 1 mała złota)
- Górska Odznaka Narciarska (1 popularna, 1 mała brązowa, 1 mała srebrna)
- Za wytrwałość (1 norma)
b) TRWON w Kościerzynie dokonał dwadzieścia trzy weryfikacje:
- Nizinna Odznaka Narciarska (7 popularnych, 2 małe brązowe, 2 małe srebrne)
- Górska Odznaka Narciarska (3 popularne, 3 małe brązowe, 1 mała srebrna, 1 mała złota)
- Za wytrwałość (2 normy)
Referaty w województwie pomorskim podczas sezonu 2016/2017 dokonały trzydziestu weryfikacji. To duży
wzrost ich liczby.
4) Szefowie imprez zakończonego sezonu przedstawili krótkie informacje o ich przebiegu:
a) II Sejmik Pomorskich Turystów Narciarzy: 8 stycznia 2017 r., 20 uczestników z regionu, Lasy Sopockie,
ognisko w wynajętej wiacie w Gołębiewie, informacje o imprezach regionalnych, odznakach itp., 12 km
przedłużone dla chętnych.
b) III Ogólnopolski Rajd Narciarski „Zemowe Wandre”: 1-5 lutego 2017 r. w Kłobuczynie k/Kościerzyny, 33
uczestników z całej Polski, każdego dnia dwie trasy 20 i ok. 12-kilometrowe, dodatkowo dwie wycieczki nocne z
oświetleniem, szkolenie narciarskie podstawowe oraz szkolenie z pierwszej pomocy, pełne wyżywienie i ciepłe
posiłki na trasach (raz dzik).
c) I Szkoleniowy Rajd Narciarski „Beskid Niski”: 15-19 lutego 2017 r. Krempna woj. podkarpackie, 25
uczestników z całej Polski, pełne wyżywienie, każdego dnia trasy dłuższe po ok. 20 GON i krótsze po kilkanaście
GON, ponadto szkolenie z technik zjazdowych prowadzone przez trenera PZN i instruktora-wykładowcę SITN na
stoku „Mareszka”, w trakcie imprezy odbył się egzamin PTN na tereny górskie (BW i S)- zdały 4 osoby.
d) Szkolenie technik zjazdowych 27 lutego - 5 marca 2017 r., Weremienie k/Leska, szkolenie na nartach
śladowych prowadzone przez trenera PZN i instruktora-wykładowcę SITN obejmowało zaawansowane techniki
jak ześlizgi boczne i skośne, skręty równoległe, elementy telemarku, serwisowanie nart. Uczestniczyło czworo
Przodowników TN - celem zdobycia uprawnień instruktorskich.
e) Kol. Jarosław Pykacz prowadził trasę XXXV Sudeckiego Rajdu Narciarskiego „Wstęga Sudetów”
organizowanego przez wrocławski KTN „Psie Pole”.
5) Omawiając wstępne przygotowania do imprez następnego sezonu ustalono:
a) Sejmik należy kontynuować w dotychczasowej formie. Termin styczeń 2018 r., organizuje Ryszard Betcher
b) organizację IV „Zemowych Wander” przeprowadzą pod komendą Ryszarda Gerszewskiego: Mariola i Ryszard
Ceszlak oraz Ryszard Betcher. Poszukiwana baza w okolicach Ostrzyc (RB). Termin 7-11 lutego 2018 r.
c) Szkoleniowy Rajd Narciarski „Beskid Niski” nadal organizowany będzie w Krempnej siłami KTN Szuraczek.
Termin 21-25 lutego 2018 r.
d) „Wstęga Sudetów” może być wspomagana przez kadrę pomorską jeśli zwróci się o to organizator.
6) Omawiano będące w gestii KTN ZG PTTK sprawy egzaminów dla PTN z uprawnieniami na tereny nizinne oraz
rozszerzeń na tereny górskie. PKTN jako jedno z silniejszych petetekowskich środowisk narciarzy nizinnych
spróbuje opracować pytania na egzamin PTN z uprawnieniami na tereny nizinne.
7) W temacie przygotowań do jesiennego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego PKTN przyjęto słowne
deklaracje, że wszystkie obecne osoby będą chciały pracować w następnej kadencji komisji.
Natomiast liczba delegatów z terenu działania PKTN na krajową naradę aktywu nie jest jeszcze znana.
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