Zwracam sie do Szanownej Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej o dofinansowanie
moich startów w Pucharze Świata oraz Mistrzostwach Świata we wspinaczce lodowej
Kalendarz wraz z kosztorysem:
1. UIAA Ice Climbing WC Cheongsong/KOR
11-13.01
4500PLN
2. UIAA Ice Climbing WC Hengshui City/CHN
18-20.01
2200PLN
3. UIAA Ice Climbing WC Saas Fee/SUI
24-26.01
3500PLN
4. UIAA Ice Climbing WC Rabenstein/ITA
01-03.02
2000 PLN
5. UIAA Ice Climbing WC Champagny-en-Vanoise/FRA
07-09.02
2800 PLN
6. UIAA Ice Climbing WC Denver/USA
22-24.02
5000PLN
7. UIAA Ice Climbing MŚ Kirov/ROS
08-10.03
3000PLN

Koszta te obejmują częściowe pokrycie przejazdów, noclegow, przelotów, wiz, opłat
startowych i innych wydatków związanych z wyjazdami na zawody.
W 2018r spędzam 2,5 miesiąca na obozie treningowym w Rosyjskim Kirowie
przygotowując się do sezonu 2018/19. Sezon ten obejmuje 6 edycji Pucharu Świata
oraz Mistrzostwa Świata. Uważam, że moje przygotowanie pozwoli mi na
zdecydowaną poprawę wyników oraz zajmowanie miejsc na podium zawodów tej
rangi. Postanowiłam nie uczestniczyć w zawodach Pucharu Europy koncentrując się
na PŚ oraz MŚ. W grudniu 2018 wezmę udział w Mistrzostwach Świata w kombinacji
odbywających się w Moskwie.
W ubiegłym sezonie moim najlepszym wynikiem było drugie miejsce w edycji
Pucharu Europy w Oulu (Finlandia) na czas oraz drugie miejsce w rankignu PE w
czasówkach. Poza tym 4. miejsce w PE w prowadzeniu w Domżale oraz 7. w
rankingu generalnym PE w prowadzeniu. W Pucharze Świata zajęłam 16. miejsce w
rangkingu generalnym na czas oraz 13. miejsce w rankingu generalnym w
prowadzeniu.
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. Mam aktualne badania sportowe, zgodę oraz
dopełnione wszelkie formalności w klubie na rok 2018. Na rok 2019 składkę zapłacę
pod koniec tego roku i doślę potwierdzenie do biura. Jeśli oczywiście te formalności
należy teraz dopełnić – uczynie to niezwłocznie. Prosiłabym jednak o wyrozumienie,
gdyż aktualnie znajduję się w Rosji na zgrupowaniu KN i intensywnie przygotowuję
się do treningu. Z zasadami dofinansowania na przyszły rok się zapoznałam i
postaram się dopełnić wszystkie formalności zgodnie z wymaganiami.

Dotychczasowe dofinansowania:
- udział w PŚ, PE, ME w 2017/18
- udział w PŚ, MŚ w 2016/17
- udział w PŚ, ME w 2015/16
- udział w PŚ, MŚ w 2014/15
- udział w ME w 2014
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z taternickim,
Olga Kosek
Kirow, 23.10.2017r

