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KONTAKT Z PZA:
działalności

Związku

-

najważniejszych działań, inicjatyw i decyzji podjętych przez zarząd. Chcemy aby
dzięki

niemu

informacje

o

najważniejszych

problemach

i wydarzeniach

bezpośrednio i regularnie docierały do środowisk związanych z Polskim Związkiem
Alpinizmu. Zarząd Związku podejmuje wiele działań, jednak informacje o nich
tylko w niewielkiej części docierają do zainteresowanych. Mamy nadzieję, że
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regularnie ukazujący się biuletyn pozwoli na zmianę tej sytuacji.
1.

WYPRAWY

Dzięki staraniom PZA, polscy wspinacze otrzymali zaproszenie od kolegów ze Słowenii. PZA
ogłosiła nabór na sportowy obóz wspinaczkowy w słoweńskich Alpach Julijskich. Oto relacja z
pobytu.
PZA podjęła współpracę z American Alpine Club. Dzięki temu dwie młode osoby zrzeszone
w Związku są zaproszone na International Climbers Meet w Indian Creek, Utah, USA. Wnioski
składamy do 14 czerwca 2008.
Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej zatwierdziła kalendarz wypraw i wyjazdów sportowych na
2008 rok wraz dofinansowaniami.

Łukasz Depta na Centralnym Slapie(WI5) w rejonie
Prisonik. Fot.Wojciech Kozub.

2.

TATRY
PZA dalej wspierała, cieszącą sie dużym zainteresowaniem akcję ZIMA oraz akcję JUNIOR.
Przedstawiciele PZA spotkali się z Radą Naukową i Dyrekcją TPN-u, aby przedstawić pogląd środowiska
wspinaczkowego na kwestię otwarcia dla działalności wspinaczkowej Giewontu i Wielkiej Turni zimą.
PZA zorganizowała seminarium poświęcone wykorzystywaniu funduszy unijnych w projektach partnerskich. Podsumowano rezultaty ponad 2letniej pracy przy projekcie „Sportowcy na rynku pracy” oraz przedstawiono potencjalnym partnerom (Parkom Narodowym i Krajobrazowym)
wstępne propozycje realizacji projektów z pogranicza sportu i ochrony środowiska.

3.

WSPINACZKA SPORTOWA
Powstała nowa Komisja Wspinaczki Sportowej PZA, która dysponuje nowym budżetem na rok
2008.
Komisja Wspinaczki Sportowej przedstawiła kalendarz imprez związanych ze wspinaniem
sportowym.
Powołano Kadrę Narodową PZA we wspinaczce sportowej na rok 2008.
Komisja przypomina warunki udziału we współzawodnictwie we wspinaczce sportowej
pod patronatem PZA.

4.

SKAŁY
Zarząd przyjął uchwałę o zaangażowaniu się w inicjatywę „Nasze Skały”, której celem jest ochrona swobodnego dostępu do rejonów
wspinaczkowych w Polsce.
Dzięki staraniom m.in. PZA, Mirów został udostępniony dla działalności wspinaczkowej!
Zmianie uległy zasady przyznawania sprzętu finansowanego z funduszy PZA, przeznaczonego na ubezpieczanie dróg wspinaczkowych.

5.

NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE

Julia Wajda wywalczyła brązowy medal w biegu indywidualnym na Mistrzostwach Świata
w Portes du Soleil w Szwajcarii. Były to udane mistrzostwa dla Polaków.
Polski zespół osiągnął najlepszy wynik w historii polskich startów w Pierra Menta!
Zakończył się tegoroczny cykl zawodów Pucharu Polski. W jego skład wchodziły Puchar Czantorii,
Puchar Pilska, Puchar Połonin oraz Puchar im. Józefa Oppenheima. Znamy też zwycięzców
Mistrzostw Polski.
ISMC (International Council for Ski Mountaineering Competitions of UIAA) wydzieliło się
ze struktury UIAA i przyjęło nazwę International Ski Mountaineering Federation.

6.

SZKOLENIE
Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej ogłosiła nabór i przyjęła kandydatów na kurs instruktora sportu o specjalizacji
wspinaczka wysokogórska.
W styczniu 2007 zespół instruktorów uczestniczył w warsztatach instruktorskich w szkockim ośrodku szkoleniowym w Glenmore Lodge – oto
relacja z pobytu.
Zarząd zobowiązał Komisję Szkolenia PZA do opracowania systemu weryfikacji instruktorów PZA. System wdrożony zostanie od roku 2009.
Po raz kolejny Centralny Ośrodek Szkolenia PZA „Betlejemka” przeprowadził zimową akcję szkoleniową.

7.

ALPINIZM JASKINIOWY

PZA przyłączyła się do Speleological Federation of the European Union.
6 wypraw eksploracyjnych zyskało dofinansowanie o łącznej wysokości 24 tysięcy zł.
W styczniu 2008 przedstawiciele KTJ PZA spotkali się z Dyrekcją TPN. Rozmowy dotyczyły
inwentaryzacji i roztoczenia opieki nad tatrzańskimi jaskiniami przez środowisko speleologiczne.

8.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

W dniach 24–25 listopada 2007 roku odbył się Walny Zjazd Delegatów klubów zrzeszonych w PZA. Wybrano nowe władze. Zobacz szczegółowy
protokół oraz zestawienie wniosków i dezyderatów zjazdowych.
W marcu 2008 decyzją MSiT, koleżanka Danuta Wach dołączyła do Zarządu PZA.
Zarząd podjął decyzję o powierzeniu funkcji kierownika COS „Betlejemka” koledze Arkowi Kubickiemu.

9.

MEDIA
Po raz pierwszy powstała Komisja Mediów PZA wraz z funkcją Rzecznika Prasowego PZA.
Przedstawiciel PZA uczestniczył i wręczał nagrodę główną KOLOSY w dziedzinie ALPINIZMU, którą za rok 2007 zdobyli Łukasz Depta, Andrzej
Głuszek i Wojciech Kobuz.
Komisji Mediów zainicjowała i stworzyła pomysł niniejszego Biuletynu.

10.

POLECAMY:
Artykuł: Sto lat na jednej linie — historia PZA.
Rejony dozwolone do uprawiania taternictwa oraz zasady, jakim podlega wspinaczka w Tatrach.

11.

CZY WIESZ, ŻE DZIĘKI PZA:
zawodnicy mają możliwość udziału we współzawodnictwie międzynarodowym,
zawodnicy Kadry Narodowej otrzymują częściowe dofinansowania wyjazdów międzynarodowych,
najlepsi wspinacze otrzymują dofinansowywanie wypraw i wyjazdów sportowych,
młodzi wspinacze biorą udział w wyjazdach unifikacyjnych i udzielana jest im pomoc w rozwoju kariery
sportowej,
dzięki projektowi „Sportowcy na rynku pracy” 60 osób związanych z PZA wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach dla instruktorów rekreacji,
menadżerów dyscypliny sportu i przedsiębiorczości,
możliwy jest dostęp do jaskiń tatrzańskich oraz możliwość uprawiania w nich taternictwa jaskiniowego,
wspierana jest akcja TATRY BEZ MŁOTKA,
istnieje możliwość nocowania na taborach w Tatrach,
przeprowadzane są liczne kursy w COS „Betlejemka”,
istnieje możliwość ubiegania się o zniżki na kursy w COS „Betlejemka”.

Komentarze, uwagi, Wasze pomysły i potrzeby informacyjne związane z biuletynem prosimy przesyłać na adres: media@pza.org.pl

Wasza Komisja Mediów PZA

