
Zwracam się do Szanownej Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej o dofinansowanie startów 

zawodników Olgi Kosek, Aleksandra Huszczo i Jana Mondzelewskiego w zawodach wspinaczki 

lodowej 

 

Mistrzostwa Europy, etap Pucharu Europy, Oulu, Finlandia 16-21.02.2022 

zawodnicy:  Olga Kosek, Aleksander Huszczo, 

  Jan Mondzelewski – po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych* 

kwota dofinansowania: 10 500 zł (7000 zł*) 

 

Koszta te obejmują częściowe pokrycie przejazdów, noclegow, opłat startowych i innych wydatków 

związanych z wyjazdami na zawody trójki zawodników. 

(*niższa kwota dotyczy startów tylko dwóch zawodników: Olgi i Aleksandra) 

 

Janek na ten moment spełnia jedynie kryteria kwalifikacyjne na Mistrzostwa Świata, które zostały 

przełożone z 2021r. Nie startując w sezonie 2020/21 nie spełnia wymagań stawianych członkowi 

kadry do dofinansowań w sezonie 2021/22 (Janek zdobył medal PE w sezonie 2019/20) . Jeśli 

jednak zdobędzie medal na imprezach Pucharu Europy jesienią 2021 – uzyska wymagany wynik 

stąd chcielibyśmy aby jego plany startowe i treningowe były uwzględnione w tym wniosku. 

Olga i Aleksander spełniają kryteria (medale Pucharu Europy 2020r) 

 

Planowane wyniki: 

Olga Kosek: finał w prowadzeniu i kombinacji, półfinał w czasówkach 

Aleksander Huszczo: półfinał w prowadzeniu i kombinacji 

Jan Mondzelewski: półfinał w czasówkach i kombinacji 

 

Przykładowe dotychczasowe wyniki: 

Olga Kosek: 2x złoty medal Pucharu Europy w 2020r, wygrany Puchar Europy, półfinały Pucharu 

Świata w prowadzeniu w 2019r, finały Pucharu Świata w prowadzeniu w 2018r, 6. miejsce w 

kombinacji w 2018r w Moskwie 

Aleksander Huszczo: brązowy medal Pucharu Europy w 2020r, złoty medal etapu Pucharu Słowaci 

w 2019r, złoty medal etapu Pucharu Polski w 2019r 

Jan Mondzelewski: srebrny medal Pucharu Europy w 2019r, finalista Pucharu Świata w 

czasówkach w 2019r, 8. miejsce w kombinacji w 2018r w Moskwie, 

 

Dotychczasowe dofinansowania: 

- udział w PE w 2020/21 

- udział w PŚ, PE, MŚ w 2019/20 

- udział w PŚ, PE, MŚ w 2018/19 

- 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. 

W imieniu swoim i pozostałych zawodników, 

Olga Kosek 

 

Kraków, 31.10.2021 


