
Zwracam sie do Szanownej Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej o dofinansowanie startów moich

oraz Alexandra Sharmana w Lodowym Pucharze Świata w sezonie 2015/16.

Kalendarz wraz z kosztorysem:

1. UIAA Ice Climbing WC Cheongsong/KOR 16-17.012016 1os. 4000 PLN

2. UIAA Ice Climbing WC Saas Fee/SUI 22-23.01.2016 2os. 6000 PLN

3. UIAA Ice Climbing WC Rabenstein/ITA 29-31.01.2016 2os. 4500 PLN

4. UIAA Ice Climbing WC Bozeman/USA 9-11.12.2016 1os. 5000 PLN

W  tym  sezonie  planowane  są  rozgrywki  Mistrzostw  Kontynentalnych.  Mistrzostwa  Europy

zaplanowane były na edycje PŚ w Rosji jednak z powodu odwołania tego etapu zawodów zostana

przełożone albo na Szwajcarię albo na Włochy.

Koszta te obejmują: przelot samolotem do Korei i z powrotem, przelot samolotem do Szwajcarii,

Włoch, wynajem samochodu, pobyty na miejscach zawodow, opłaty startowe.

Ponadto w sezonie 2016 chciałabym wraz z Alexem wziać udział w zgrupowaniu szkoleniowym

w Rosji.  Jest  to  kraj,  z  którego zawodnicy od  wielu  lat  wiodą  prym w zawodach UIAA Ice

Climbing World Cup.

5. Zgrupowanie Kadry Narodowej zawodników Lodowego Pucharu Świata

Moskwa, Rosja 5-13.11.2016r 2os 3000 PLN

Kirov, Rosja 13-20.11.2016r 1os 1000 PLN

Koszta te obejmują wize rosyjską, przeloty, przejazdy, noclegi oraz pobyt i treningi na miejscu.

Uzasadnienie:

Startuję  w zawodach  Lodowego  Pucharu  Świata  trzeci  sezon,  w  sezonie  2014/15  zajełam w

klasyfikacji generalnej: 10. miejsce na czas i 15. miejsce na trudność. W najlepszym starcie, w

Bozeman  (USA)  zajełam  odpowiednio  8.  miejsce  na  czas  i  10.  na  trudność.  W  tym  roku

postanowiłam startować w obu dyscyplinach we wszystkich edycjach PŚ.

Również od tego sezonu zaczełam profesjonalną współpracę trenerską z Aleksandrą Taistra, która

zajmuje się moim przygotowaniem do zawodów.

Alexander Sharman (KW Warszawa) startował w sezonie 2014/15 w dwóch edycjach PS:  we

Włoszech oraz Francji (pojechał na koszt własny). Start we Włoszech nie poszedł mu najlepiej, co

moim zdaniem wiąże się z pierwszym w życiu startem w tak poważnej imprezie sportowej (były

to  równocześnie  Mistrzostwa  Świata).  We  Francji  Alex  pokazał  swój  potencjał  zajmując  23.

miejsce (do półfinału awansowało pierwszych dwadzieścia osób).

Warte podkreślenia są również perspektywy medalowe w kat. drużyn w ME na czas. W ubiegłym

roku moj wynik na MŚ był na tyle wysoki, że gdyby startował wraz ze mną choć jeden Polak -

osiągnelibyśmy miejsce na podium. 



Wykaz w bazie danych mam uzupełniony, Alexander swój wykaz uzupełni dziś.

Mój skan karty zdrowia sportowca przesłałam już do biura, w załączniku przesyłam skan karty

zdrowia Alexa oraz inne dokumenty.

Z taternickim,

Olga Kosek (AKG Łódź)

Warszawa, 13.11.2015r


