Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiego Związku Szachowego za okres 08.02.2003 - 04.02.2007 r.

Białystok, dnia 4 lutego 2007 roku

Sprawozdanie z działalności
Zarządu Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku
za okres od 8 lutego 2003 roku do 4 lutego 2007 roku
Wstęp
Minęło 8 lat od powołania Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku.
Związek został utworzony w dniu 17 stycznia 1999 roku podczas obrad Nadzwyczajnego
Walnego

Zgromadzenia

Delegatów

z

trzech

byłych

województw:

białostockiego,

łomżyńskiego i suwalskiego.
W dniu 8 lutego 2003 roku odbyło się Walne Zgromadzenie SprawozdawczoWyborcze Delegatów. Przeprowadzono wybory, w wyniku których prezesem Zarządu został
Pan Leszek Zega (MUKS Stoczek 45 Białystok), zaś wiceprezesami Panowie Sławomir
Sobociński (UKS Żak Łomża) i Piotr Zieliński (UMKSz. Jaćwież Suwałki). Funkcję
sekretarza objął Pan Edmund Grabarczyk (BTSzach. Białystok) a skarbnika Pan Andrzej
Andrejczuk (MUKS Stoczek 45 Białystok). Siedmioosobowy skład Zarządu uzupełnili
Panowie Mikołaj Bura (KSz. Juvena Suwałki Hańcza) i Borys Alijew (UMKS Gambit
Augustów). Do Komisji Rewizyjnej weszli: Pani Gabryela Kozłowska oraz Panowie Jan
Buzun, Jerzy Dudel, Andrzej Jackowski i Andrzej Zalewski.
W dniu 27.11.2005 r. Pan Andrzej Andrejczuk zrezygnował z członkostwa w
Zarządzie Podlaskiego Związku Szachowego. Zarząd w dniu 22.01.2006 r. jednogłośnie
podjął uchwałę o przyjęciu rezygnacji Pana Andrzeja Andrejczuka. Równocześnie
postanowiono, że do składu Zarządu nie zostanie dokooptowany żaden nowy członek. Od
dnia 22.01.2006 r. skład Zarządu wyglądał następująco: Leszek Zega – prezes, Sławomir
Sobociński – wiceprezes, Piotr Zieliński – wiceprezes, Edmund Grabarczyk – skarbnik,
Mikołaj Bura – sekretarz, Borys Alijew - członek.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 20 posiedzeń Zarządu: po 5 w każdym w
roku. Posiedzenia odbywały się w Białymstoku (8), w Augustowie (5), w Łomży (3), w
Piątnicy (2) i w Suwałkach (2) – najczęściej przy okazji odbywających się zawodów
sportowych. Podczas zebrań były omawiane wszystkie problemy organizacyjne i sportowe
Związku, wymagające decyzji Zarządu. O najważniejszych sprawach kluby na bieżąco były
informowane.
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W dniu 30 czerwca 1999 roku Związek otrzymał od Polskiego Związku Szachowego
licencję nr 5 na działalność sportową i organizacyjną w formach określonych przez Ustawę o
Kulturze Fizycznej, zgodną ze statutem i przepisami wykonawczymi PZSzach.
We wszystkich kolejnych latach zawieraliśmy z PZSzach. umowy w sprawie rozliczeń
finansowych,

upoważniające

Związek

do

inkasowania

składek

rocznych,

opłat

rejestracyjnych, licencyjnych i innych wymienionych w Komunikatach OrganizacyjnoFinansowych PZSzach.
W związku ze zmianami w prawie polskim w 2001 roku Związek musiał na nowo
wypełnić formalności związane z rejestracją. 30 listopada tegoż roku Sąd Rejonowy Sąd
Gospodarczy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066012 Podlaski
Związek Szachowy z siedzibą w Białymstoku. W Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym
uaktualniony został numer statystyczny REGON. W końcu Związek wystąpił do Urzędu
Skarbowego, gdzie we wrześniu 2002 roku otrzymaliśmy numer identyfikacyjny NIP. Od tej
pory Związek posiada własny rachunek bankowy i może prowadzić nie tylko działalność
sportową, ale również gospodarczą, rozliczając się zgodnie z przepisami prawa handlowego.
Związek należy do Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku, z którą współpracuje
w zakresie rozliczania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na
zadania w zakresie sportu oraz dotacji z Ministerstwa Sportu na organizację Eliminacji do
Mistrzostw Międzywojewódzkich Juniorów, a także na szkolenie kadr juniorów i młodzików.

Organizacja
Aktualnie w Związku jest zarejestrowanych 14 klubów – trzynastu członków
zwyczajnych i jeden członek wspierający (załącznik nr 1).
W dniu 15 sierpnia 2004 roku na podstawie art. 18. Statutu Zarząd jednogłośnie podjął
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Od wszystkich ww. uchwał Zarządu wykluczonym klubom przysługiwało odwołanie
do Walnego Zgromadzenia Delegatów, ale takowe nie wpłynęły.
Aktywność zarejestrowanych klubów jest jednak zróżnicowana. Część z nich
uczestnicy we współzawodnictwie sportowym i organizuje imprezy sportowe; są też takie,
które nie wykazują żadnej działalności sportowej. Do najaktywniejszych klubów w okresie
sprawozdawczym należały:
-

KSz. Javena Hańcza Suwałki,

-

MUKS Stoczek 45 Białystok,

-

UMKSz. Jaćwież Suwałki,

-

KSz. Maraton Łomża,

-

MKS-MDK Białystok,

-

BTSzach. Białystok.
Związek prowadzi swoją działalność poprzez bieżące informowanie wszystkich

zainteresowanych o poczynaniach organizacyjnych i rezultatach sportowych zawodników
regionu. Od jesieni 2005 roku działa witryna internetowa Związku, co ułatwia szybsze
dotarcie do wszystkich zainteresowanych.
Przedstawiciele

Zarządu

i

niektórych

klubów

uczestniczyli

w

Walnych

Zgromadzeniach Polskiego Związku Szachowego. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt,
że Pan Piotr Zieliński w wyborach do Zarządu PZSzach. w dniu 20 listopada 2004 roku
zdobył największą liczbę głosów, co następnie skutkowało wyborem na stanowisko
wiceprezesa.
W latach 2003-2006 wszystkie uprawnione do gry drużyny szachowe naszego
województwa wzięły udział w drużynowych rozgrywkach centralnych o mistrzostwo Polski.
W turniejach indywidualnych o mistrzostwo Polski uczestniczyli głównie juniorzy. Seniorzy
sporadycznie brali udział w turniejach otwartych na terenie kraju. Dało się zauważyć
niewielką frekwencję naszych reprezentantów – przypuszczalnie z powodu znikomych
środków finansowych, jakimi dysponowały kluby.
Istotnym zadaniem Zarządu było opracowanie kalendarza sportowego Podlaskiego
Związku Sportowego i organizacja rozgrywek drużynowych o mistrzostwo województwa.
Kalendarz sportowy jest tworzony na podstawie terminarzy imprez planowanych w
Białymstoku, Łomży i Suwałkach. W okresie sprawozdawczym Związek zorganizował:
-

Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów (2003 – Białystok, 2005 – Augustów);

-

Mistrzostwa Województwa Juniorów (2003, 2004, 2005, 2006 – Suwałki);

-

Otwarte Mistrzostwa Województwa (2003, 2004, 2005, 2006 – Białystok);
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-

Międzynarodowy Memoriał imienia Ludwika Zamenhofa (2003, 2004, 2005, 2006 –
Białystok);

-

Podlaską Ligę Juniorów (2003 i 2004 – Piątnica).
Kluby naszego województwa zorganizowały szereg imprez szachowych. Wielkim

zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszą rozgrywki Ligi Szkolnej, jakie są prowadzone w
Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Największe zawody w regionie odbywają się w Łomży Międzynarodowy Puchar Prezydenta Miasta, w którym startuje około 150-160 zawodników.
Istotne na mapie województwa są cykliczne turnieje szachów klasycznych:
-

Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Suwałk,

-

Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Augustowie

-

Międzynarodowy Memoriał imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku,

-

Mistrzostwa Suwałk;

-

Ferie z szachami (Białystok, Łomża, Suwałki);

-

Turnieje klasyfikacyjne (Białystok, Łomża).
Nie bez znaczenia dla popularyzacji naszej dyscypliny są też liczne turnieje szachów

szybkich i błyskawicznych:
-

Mistrzostwa Województwa i inne turnieje przedszkolaków (Suwałki);

-

Mistrzostwa Województwa Nauczycieli (Białystok)

-

Mistrzostwa Województwa Szkół Wyższych (Białystok)

-

Mistrzostwa Białegostoku, Suwałk, Supraśla;

-

Mistrzostwa Rodzin Szachowych (Białystok);

-

Grand Prix (Białystok, Suwałki);

-

Międzynarodowy Turniej o Puchar Burmistrza (Augustów);

-

Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży „Suwaliada”;

-

Puchar Edukacji Narodowej (Białystok);

-

Puchar Święta Niepodległości (Białystok);
Odrębny cykl rozgrywek mają kluby Zrzeszenia LZS oraz młodzież szkół

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla tych grup organizowane są
zawody, niezależnie od mistrzostw województwa w kategorii seniorów, kobiet czy juniorów.
Są to zawody o „Złotą Wieżę”, igrzyska, gimnazjada i licealiada.
Tych osiągnięć organizacyjnych nie byłoby, gdyby do pracy w Związku nie włączyli
się działacze klubowi z całego województwa. Większość klubów wykazała dobre
zdyscyplinowanie,

prowadząc

ożywioną

działalność

sportową,

zgłaszając

swoich
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zawodników do indywidualnych i drużynowych mistrzostw województwa. Zajęcia w klubach
prowadzą trenerzy i instruktorzy, których zestawienie zawiera załącznik nr 2.
Działalnością szachową i rezultatami sportowymi interesują się media lokalne. Gazety
chętnie publikują wyniki sportowe, choć czasami wymaga to wielu zabiegów działaczy. Na
ważniejsze zawody przyjeżdża również lokalna telewizja – najchętniej i najlepiej są
pokazywane imprezy w Łomży.

Finanse (stan na dzień 31 grudnia 2006 roku)
W latach 2003-2006 Związek dysponował funduszami pochodzącymi jedynie ze
środków własnych. Największe były wpływy z licencji zawodniczych (w roku 2003 – 2964
zł, w roku 2004 – 2195 zł) i składek rocznych klubów (rok 2003 – 1.375 zł, rok 2004 – 1.650
zł, rok 2005 – 1.700 zł, rok 2006 – 1.755 zł).
Z dochodami Związku nierozerwalnie wiążą się wpływy ze sprzedaży licencji
zawodniczych i sędziów klasy okręgowej. W dniu 1 stycznia 2004 roku zmieniły się zasady
wnoszenia opłat licencyjnych na uprawianie szachów. Obowiązek posiadania aktualnej
licencji dotyczył wszystkich uczestników współzawodnictwa sportowego, które obejmowało
zawodu z cyklu Mistrzostw Polski i mistrzostw międzywojewódzkich, indywidualnych i
drużynowych, niezależnie od tempa gry. Do wydawania licencji uprawniony był jedynie
Polski Związek Szachowy. Natomiast Podlaski Związek Szachowy został zobowiązany do
odprowadzania na konto Polskiego Związku Szachowego połowy opłat składek rocznych
klubów i rejestracji klubów. Zestawienie składek rocznych klubów z podziałem na lata
stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.
W latach 2003-2006 opłaty uprawniające do sędziowania zawodów corocznie
uiszczało pięciu sędziów klasy centralnej oraz od czterech do czternastu sędziów klasy
okręgowej (załącznik nr 4).
Koszty stowarzyszenia wykazują daleko posuniętą oszczędność w gospodarowaniu. W
2003 roku wyniosły one 19.971,43 zł, 2004 – 9.775,85 zł, 2005 - 14.868,63 zł, 2006 2.533,11 zł.
Na koncie Związku w dniu 31 grudnia 2003 pozostawało 2.179,47 zł, 31 grudnia 2004
roku – 2.763,45 zł, 31 grudnia 2005 roku - 1.963,36 zł, 31 grudnia 2006 roku - 1.575,38 zł.
Wpływy za „Wakacje z szachami” zostały w całości przelane na konto organizatora –
w tym przypadku Związek był jedynie pośrednikiem między uczestnikami a Małopolskim
Związkiem Szachowym. Podobnie było z organizacją Mistrzostw Międzywojewódzkich –
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Związek pobierał opłaty od uczestników, by następnie niemal w całości przekazać zebraną
kwotę na konto Bursy Szkolnej.
Szczegółowe zestawienie wpływów i kosztów stowarzyszenia w układzie rodzajowym
za lata 2003-2006 stanowi załącznik nr 5.
Oprócz środków własnych, Związek otrzymywał też – za pośrednictwem Podlaskiej
Federacji Sportu – dotacje na zadania zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego. W roku 2003 dotacja wyniosła 7.000 zł, 2004 – 7.500 zł, 2005 – 7.500 zł, 2006
– 6.000 zł. We wszystkich przypadkach została ona przeznaczona na zadania:
•

udział reprezentacji województwa w finałach MPJ do 16 i 18 lat;

•

udział reprezentacji województwa w finałach MPJ do 10 i 12 lat;

•

organizacja Mistrzostw Województwa Juniorów;

•

organizacja Otwartych Mistrzostw Województwa.

•

organizacja Memoriału imienia Ludwika Zamenhofa.

Szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.
Podlaska Federacja Sportu zajmowała się też rozliczeniami kadry wojewódzkiej
juniorów młodszych i młodzików. Ze strony Związku funkcje koordynatorów szkolenia w
latach 2003-2004 pełnili Panowie Andrzej Andrejczuk i Mikołaj Bura, zaś od roku 2005
jedynie Pan Mikołaj Bura.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, a następnie Ministerstwo Sportu finansowało
program „Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży sportowo uzdolnionej”. Szkolenie kadry
wojewódzkiej odbywało się w kategorii wiekowej juniora młodszego. Kadra otrzymywała
środki na 48 dni szkoleniowych po 63 zł na jeden dzień szkolenia (bez środków własnych). W
roku 2003 z planowanych 9.072 zł wykorzystano 8.883 zł, co stanowiło 97,92%, w roku 2004
- 15.120 zł (100%), w roku 2005 - 12.288 zł (100%), w roku 2006 – 10.752 zł (91,13%).
Szczegóły znajdują się w załączniku nr 7 do sprawozdania.
Szkolenie kadry wojewódzkiej w kategorii młodzika finansował Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego. W 2003 roku i kolejnych otrzymano środki na 26 dni
szkoleniowych po 27 zł na jeden dzień szkolenia pod warunkiem opłacenia 27 zł za dzień ze
środków własnych. Planowana kwota w wysokości 12.636 zł została minimalnie
przekroczona. Natomiast w 2004 roku plan wynoszący 14.040 zł został zrealizowany w
100%, podobnie jak w 2005 roku, kiedy wydatkowano 13.716 zł i w 2006 roku - 13.500 zł.
Szczegóły znajdują się w załączniku nr 8 do sprawozdania.

Rezultaty sportowe
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Szachiści zarejestrowani w Podlaskim Związku Szachowym w latach 2003-2006
zdobyli 38 medali (13 złotych, 13 srebrnych i 12 brązowych) w Pucharze Polski, na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski Seniorów w szachach klasycznych, szybkich i
błyskawicznych – we wszystkich kategoriach wiekowych. Ponadto nasi juniorzy 39 razy
zajmowali miejsca w pierwszej dziesiątce. Dokładne zestawienie znajduje się w załączniku
nr 9.
Nasi reprezentanci startowali też w pięciu finałach Mistrzostwach Świata i ośmiu
finałach Mistrzostwach Europy. Najbliżej medalu byli Tomasz Warakomski (MŚJ do 16 lat
2005) i Anna Warakomska (MŚJ do 14 lat 2006), kiedy to zajęli 4. miejsca. Dokładne
rezultaty zaprezentowano w załączniku nr 10.
Ogółem we wszystkich 10 grupach wiekowych dziewcząt i chłopców finałów MPJ
szachów klasycznych województwo podlaskie było reprezentowane przez 35 juniorów w
2003 roku, 37 – w 2004 roku, 31 – w 2005 roku i 42 – w 2006 roku. Zdobyli oni we
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży 2003 roku łącznie 122 punkty (7,98%), co
dało im 5. miejsce w kraju. Jeszcze lepiej było w 2004 roku, kiedy to zajęliśmy również 5.
pozycję, ale z wyższym dorobkiem 129 punktów (8,42%). Rekordowy wzrost nastąpił w 2005
roku – 146 punktów (9,29%). W 2006 roku do współzawodnictwa nie zaliczano już MMP do
20 lat, w związku z czym dorobek województwa podlaskiego zmalał do 107,5 punktu (6.
miejsce w kraju; 7,66%). Najlepszymi klubami w latach 2003-2006 były:
•

KSz. Juvena Suwałki Hańcza

– 225,0 pkt.,

•

UMKSz. Jaćwież Suwałki

– 129,5 pkt.

•

MUKS Stoczek 45 Białystok

– 84,0 pkt.

•

MKS-MDK Białystok

– 30,0 pkt.

•

BTSzach. Białystok

– 25,0 pkt.

•

KSz. Maraton Łomża

– 11,0 pkt.

Pozostałe kluby w ogóle nie zdobyły punktów.
Szczegółowe zestawienie ilustrujące dorobek punktowy poszczególnych klubów zawiera
załącznik nr 11 do sprawozdania.
Sukcesy odnosiły też nasze zespoły w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów i
Juniorów. Juvena Hańcza Suwałki w 2005 roku zdobyła mistrzostwo Polski. Złote medale
wywalczyli: Tomasz Warakomski (7,5 pkt. z 11), Maciej Kwiatkowski (5,5 pkt. z 11),
Mateusz Kołosowski (7 pkt. z 11), Bartosz Sowul (7,5 pkt. z 11), Magdalena Kozak (9,5 pkt.
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z 11) i Anna Warakomska (8 pkt. z 11). W roku 2006 ten sam klub wywalczył 3. pozycję.
Brązowe medale przypadły: Tomaszowi Warakomskiemu (8,5 pkt. z 11), Viktorowi
Kamińskiemu (4,5 pkt. z 11), Marcinowi Pietruszewskiemu (1,5 pkt. z 4), Bartoszowi
Sowulowi (5,5 pkt. z 11), Magdalenie Kozak (7,5 pkt. z 11), Annie Warakomskiej (9 pkt. z
11) i Thomasowi Kamińskiemu (2,5 pkt. z 7).
W Ekstralidze Seniorów Juvena Hańcza Suwałki corocznie utrzymuje się w czołówce: w
2006 roku zajęła 4. lokatę, zaś w latach poprzednich dwukrotnie szóste.
Dokładne rezultaty znajdują się w załączniku nr 12.

Ewidencja i klasyfikacja
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku w Centralnym Rejestrze Polskiego Związku
Szachowego jest zarejestrowanych 850 zawodników, 20 sędziów, 21 szkoleniowców i 25
działaczy. Kategoriami centralnymi legitymuje się 176 zawodników z Podlaskiego Związku
Sportowego co stanowi 21%. Wśród ogółu zaewidencjonowanych zawodników 559 zostało
zarejestrowanych w klubach (69%). Największą grupę stanowią oczywiście juniorzy i
juniorki.
Załącznik nr 13 pozwala na analizę ewidencyjną klubów Podlaskiego Związku Szachowego
wg rankingu i wg grup wiekowych.

Szkolenie
Dzięki usilnym staraniom Zarządu w 2003 roku uzyskaliśmy 3 miejsca w kadrze
wojewódzkiej juniorów młodszych (15-18 lat) oraz 18 w kadrze wojewódzkiej młodzików
(do 14 lat). W 2004 roku szkoleniem objęliśmy pięciu juniorów młodszych i 20 młodzików,
zaś w latach 2005 i 2006 – po czterech juniorów i 20 młodzików.
Regulamin powoływania kadr w województwie podlaskim został zatwierdzony
uchwałą Zarządu w dniu 6 września 2003 roku, a następnie uzupełniony w dniu 22 stycznia
2006 roku. O kolejności miejsc w kadrze wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych
decyduje suma punktów w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.
Przy równej liczbie punktów o miejscu decyduje wyższa pozycja w Mistrzostwach Polski w
szachach klasycznych, a następnie szybkich. Kolejne kryterium stanowią wyniki Eliminacji
Międzywojewódzkich i awans do Mistrzostw Polski Junior
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kategorię szachową i nie będące członkami kadry wojewódzkiej. Z tego typu szkolenia
połączonego z wypoczynkiem w Jarosławcu w 2003 roku skorzystało 11 osób, 2004 – 15,
2005 – 15 i 2006 w Mielnie-Unieściu – 8.

Plany na kolejne lata
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. 2005 nr 155 poz. 1298; Dz. U 2006 nr 64 poz. 448) każdy
klub/stowarzyszenie, zawodnik, sędzia i trener/instruktor muszą posiadać licencję Polskiego
Związku Szachowego. Licencja upoważnia klub/stowarzyszenie i zawodnika do udziału we
współzawodnictwie sportowym, a sędziego i trenera/instruktora do prowadzenia działalności
sędziowskiej i trenerskiej. Z dniem 1 stycznia 2007 r. wszystkie dotychczasowe licencje
straciły ważność. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowy regulamin przyznawania i
pozbawiania licencji oraz nowe druki wniosków licencyjnych. Wnioski o przyznanie licencji
należy składać w Podlaskim Związku Szachowego w Białymstoku, który został upoważniony
do ich wydawania w imieniu Polskiego Związku Szachowego.
Po dwuletnich staraniach Pionu Młodzieżowego PZSzach., w tym głównie Prezesa
Piotra Zielińskiego, udało się uzyskać punktację centralną za Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików – po 32 punkty na każdy makroregion. Decyzja ministerstwa
określa, że w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików mogą startować jedynie
zawodniczki i zawodnicy w wieku 9 i 10 lat. Skutkuje to niemożliwością rozegrania tych
zawodów w ramach eliminacji do Mistrzostw Polski i Pucharu Polski. Mistrzostwa te –
zgodnie z decyzją Zarządu Podlaskiego Związku Szachowego – zostaną rozegrane
bezpośrednio przed eliminacjami w Augustowie w dniach 6-8 października 2007 r. Mimo
pewnej uciążliwości zaletą jest fakt, że mogą w nich uczestniczyć zawodnicy posiadający
uprawnienia do gry w finałach, bez rezygnacji z tych uprawnień. Ze względu na wagę sprawy
(punktacja centralna) wszyscy musimy zadbać o to, aby w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików wystartowała jak największa liczba dziewcząt i chłopców.
Nadzieją Zarządu jest objęcie swoją działalnością kolejnych miejscowości
województwa podlaskiego, szczególnie tych obszarów, w których nadal nie funkcjonują
zarejestrowane sekcje wyczynowe.
Należy również zwrócić uwagę na systematyczne podnoszenie poziomu sportowego w
klubach. Jednakże bez działaczy zainteresowanych tego typu działaniami osiągnięcie
wskazanego celu nie jest możliwe. Pragniemy zwiększyć stan posiadania w I i II ligach
państwowych wśród seniorów i juniorów.
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