
Zwracam sie do Szanownej Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej o dofinansowanie
moich  startów w  Lodowym  Pucharze  Świata,  Lodowym  Pucharze  Europy,
Mistrzostwach  Europy  oraz  wyjazdu  na  pokaz  dyscypliny  na  Zimowy  Igrzyska
Olimpijskie w sezonie 2018.

Kalendarz wraz z kosztorysem:
1.  UIAA Ice Climbing EC Champagny-en-Vanoise, Pays des Ecrins/FRA 11-13.01

2000PLN
2. UIAA Ice Climbing WC Saas Fee/SUI 18-20.01 3000PLN
3. UIAA Ice Climbing WC Rabenstein/ITA 26-28.01 3000PLN
4. UIAA Ice Climbing WC Beijin/CHN 02-04.02 3500 PLN
5. UIAA Ice Climbing WC Cheongsong/KOR 9-11.02 3500 PLN
6. Winter Olympic Game PyeongChang/KOR 12-18.02 2000PLN
7. UIAA Ice Climbing EC Oulu/FIN 23-25.02 1500PLN
8. UIAA Ice Climbing ME Kirov/ROS 9-11.03 3000PLN
9. Zgrupowanie KN Moskwa/Kirov listopad 4000PLN
10. UIAA Ice Climbing WC Bozeman/USA grudzień 5000
PLN

Koszta te obejmują częściowe pokrycie przejazdów, noclegow, przelotów, wiz, opłat
startowych i innych wydatków związanych z wyjazdami na zawody. Puchar Europy to
nowy cykl  rozgrywek wprowadzonych od tego roku,  który moim zdaniem bardzo
dobrze przełoży się na wyniki w cyklu Pucharu Świata i Mistrzostw Europy, gdyż
pozwala na ciągle zdobywanie doświadczenia.

Ważnym  punktem  jest  moim  zdaniem  pokazanie  sportu  na  ZIO  w  Korei  jako
przygotowanie do wprowadzenia wspinaczki lodowej na ZIO 2022 w Beijin. Od roku
Beijin  gości  na  mapie  Pucharu  Świata,  UIAA ogłosiło  sukces  pokazu wspinaczki
lodowej na ZIO w Sochi w 2014r i najprawdopodobniej latem 2018r zapadnie decyzja
dotycząca wprowadzenia sportu na olimpiade. Najprawdopodobniej, jak w przypadku
wspinaczki letniej,  wprowadzona zostanie kombinacja prowadzenia i czasówek, co
akurat w moim przypadku okazaloby się bardzo dobre. Od dwóch lat startuję w obu
tych dyscyplinach. W sezonie 2016/17 zakończyłam rogrywki Pucharu Świata na 11.
miejscu w prowadzeniu i  9.  miejscu na czas.  Moje przypuszczenia co do formatu
łączonego  związane  są  z  ogłoszeniem  przez  UIAA wprowadzenia  w  tym  roku
Mistrzostw właśnie w takiej konkurencji (termin i miejsce nie są jeszcze podane przez
UIAA).

Rozumiem,  że  wniosek  mój  jest  bardzo  bogaty,  jednak  patrząc  przez  pryzmat
możliwości olimpijskich chciałabym jak najwięcej startować zwłaszcza, że w zeszłym
roku moje wyniki zdecydowanie się poprawiły (najlepsze 9. miejsce w edycji PŚ w
prowadzeniu,  czyli  „pierwsze  pod  kreską”  finalową  oraz  regularne  zajmowanie
miejsce  w pierwszej  10  w czasowkach)  i  mam nadzieję,  że  w tym roku  uda  się



powalczyć o finały i miejsca medalowe.

Staram się na bieżąco rozliczać z calej dokumentacji, nie mam wykazu w bazie PZA,
ale wszystkie moje wyniki są jawne i po startach od razu dostarczane do Komisji i
Biura PZA. Wykaz w przypadku startów w zawodach nie ma sensu, ale jak trzeba
oczywiście mogę go uzupełnić. Jeśli zdarzyło mi się czasem późno dostarczyć jakieś
dokumenty (np. sprawozdania na stronę PZA) to tylko dlatego, że po każdym starcie
mam  do  opracowania  co  najmniej  cztery  dokumenty  dla  związku  i  czasem,
najnormalniej w świecie, zapomnę. Z zasadami dofinansowania na przyszły rok się
zapoznałam i postaram się dopełnić wszystkie formalności zgodnie z wymaganiami.

Z taternickim,
Olga Kosek

Zakopane, 09.10.2017r


