Protokół nr 2/2018
z dnia 22 listopada 2018 r.
z przedsezonowego zebrania Pomorskiej Komisji Turystyki Narciarskiej
1. Zebranie odbyło się o godz. 15.30, dnia 22 listopada 2018 roku w mieszkaniu przewodniczącego
komisji w Gdańsku.
2.
1)
2)
3)
4)
5)

W zebraniu udział wzięli:
przewodniczący komisji Ryszard Betcher,
wiceprzewodniczący komisji Jarosław Pykacz,
sekretarz komisji Jakub Kaczyński,
członek komisji Ryszard Gerszewski,
członek Komisji Ryszard Ceszlak.

3. Zgodnie z wcześniej zaproponowanym porządkiem zrealizowano następujące punkty zebrania:
1) Przyjęto jednogłośnie zaproponowany porządek zebrania.
2) Sekretarz komisji odczytał protokół z ostatniego zebrania komisji z 4 czerwca 2018 r., który
przyjęto bez uwag. Protokół jest dostępny na witrynie komisji pod adresem:
http://pktn.pomorskie.po.pttk.pl/gfx/protoko%C5%82%20z%20zebrania%20PKTNarc.%2004.06.2
018.pdf
3) Stan przygotowań do imprez organizowanych przez pomorskie środowiska. W tym miejscu
szczegółowo omówiono:
a) zbliżającą się już V edycję Ogólnopolskiego Rajdu Narciarskiego „Zemowe Wandre”
organizowane przez Pomorską Komisję Turystyki Narciarskiej, KTP "Bąbelki" oraz NKT Szuraczek.
Komendant Ryszard Betcher, szkolenie podstawowych technik narciarskich: Ryszard Gerszewski.
Impreza odbędzie się w dniach 6-10 lutego 2019 r. w Szymbarku. Spodziewany udział ok. 30-40
osób z rożnych części Polski.
b) ustalono, że Sejmik Narciarski odbędzie się w styczniu w okolicach Gdańska. Termin zostanie
doprecyzowany na bieżąco w zależności od warunków pogodowych. Organizuje Ryszard Betcher.
c) III Szkoleniowy Rajd Narciarski, który odbędzie się w terminie 20 – 24 lutego 2019 r. w Tyliczu
w Beskidzie Niskim . Organizatorem jest Narciarski Klub Turystyczny "Szuraczek" z Kościerzyny.
Komendant Ryszard Ceszlak. Szkolenia Michał Chruściel i Ryszard Gerszewski.
d) Ryszard Gerszewski poinformował o rezygnacji z organizacji przez NKT Szuraczek. w dniach
15-17 lutego 2019 r. w okolicy Kościerzyny I Biathlonu Turystycznego.
4) Ryszard Gerszewski przedstawił informację o imprezach lub trasach imprez ogólnopolskich
skierowanych do narciarzy śladowych nie organizowanych przez pomorskie środowiska. Na
szczególną uwagę zasługują: 10-15.12.2018 – Zlot Przodowników Turystyki Narciarskiej PTTK;
9 - 13.01.2019: Narciarski Rajd po Jurze, 26.01 – 2.02.2019: „Wędrówki Północy”.
5) Ryszard Gerszewski pokrótce przedstawił informacje o pracach, ustaleniach KTN ZG PTTK
przydatnych dla pomorskich środowisk narciarskich.
6) Dalej Ryszard Gerszewski wskazał na zagadnienia związane z pracą KTN ZG PTTK nad
regulaminem, instrukcją weryfikacyjną oraz plakatem ON. Członkowie komisji przedstawili swoje
uwagi i propozycje w tym zakresie. Przewodniczący Pomorskiej KTN Ryszard Betcher jest w stałym
kontakcie z kol. Juliettą Janczewską, członkiem KTN ZG PTTK w sprawie modyfikacji regulaminu
turystycznych odznak narciarskich.
7) Następnie omówiono zakres pytań egzaminacyjnych (testy z województwa pomorskiego) dla
kandydatów na PTN z uprawnieniami na tereny nizinne. Każdy z członków komisji przygotował i
przekazał Przewodniczącemu własne propozycje w tym zakresie.
8) Sprawy kadrowe na Pomorzu. Przewodniczący wskazał, że Komisja posiada wiedzę o 17
przodownikach turystyki narciarskiej PTTK w województwie pomorskim spośród ponad dwustu w
kraju. Komisja utrzymuje kontakt z dwunastoma z nich. Pozostałych pięcioro przodowników to
osoby bardzo zaawansowane wiekowo.
4. Wobec braku innych tematów na tym zebranie zakończono o godz. 18.00.
Ryszard Betcher
Jakub Kaczyński
przewodniczący PKTN
sekretarz PKTN

