
PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI SEKCJI TENISA W OGNISKU 
TKKF „ELDORA” ELEKTROWNI DOLNA ODRA

Spotkanie odbyło si ę 14 czerwca 1993 roku. w Gryfinie w kawiarence 
kortów tenisowych Elektrowni Dolna Odra. W spotkani u udział wzi ęli:

1 .Adamczyk Adam
2 .Adamczyk Krzysztof
3. Borysiewicz Włodzimierz
4. Łuszczewski Janusz
5. Marchlik Maksymilian
6. Maziar Grzegorz

   7. Stankiewicz Wiesław
   8. Wiewiórski Henryk

W/w obecni wyrazili ch ęć i jednomy ślnie potwierdzili potrzeb ę 
utworzenia Sekcji Tenisa w Ognisku TKKF ,,Eldora,, Elekrówni Dolna 
Odra.
Ustalono porz ądek spotkania:

1. Utworzenie i zatwierdzenie Regulaminu Sekcji.
2. Ustalenie zakresu, działania Kapitana Sekcji i je go Zast ępców.
3. Ustalenie Ordynacji Wyborczej.
4. Wybory Kapitana Sekcji i jego Zast ępców,

Po burzliwej dyskusji i du żej inicjatywie wszystkich Członków 
Zało życieli Sekcji Regulamin Sekcji został jednomy ślnie 
zaakceptowany,
Ustalono zakresy działania i odpowiedzialno ści:

1. Kapitan Sekcji:
-prawidłowy,zgodny z Regulaminem Sekcji całokształt  działania Sekcji 
—prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z Uchwałami Sekcji

Z-ca Kapitana d/s Sportowych?
organizacj ę -szkolenia Członków i Kandydatów na Członków Sekcj i

-ustalania listy turniejów,startów w turniejach i s kładu zaspał u
/ przewodnicz ącym Komisji Kwalifikacyjnej do oceny poziomu sporto wego
osoby ubiegaj ącej si ę o członkostwo w Sekcji
- prowadzenie i aktualizowanie list rankingowych
.Z-c a Kapitana d/s 0rganizacyjnyc:
-organizacja Turniejów,wyjazdów na turnieje i innyc h imprez i spotka ń

w ramach działalno ści Sekcji
-zabezpieczenie sprz ętu i materiałów niezb ędnych do pracy sekcji

4.Z-ca Kapitana d/s Informacji:
-zabezpieczenie i rozpowszechnianie prawidłowej inf ormacji o 

działalno ści Sekcji
-prowadzenie dokumentacji ze spotka ń Sekcji

W dalszej cz ęści spotkania przyst ąpiono do wyborów Kapitana Sekcji 
jego  zast ępców.
I. Wybór Kapitana Sekcji
a/zgłoszono kandydatury:
-Stankiewic z Wiesław:nie wyraził zgody 
-Marchlik Maksymilian:wyraził zgod ę b/wyniki głosowania: za-7 głosów,
przeciw-0 głosów , wstrzymało si ę-1 głos 
Kapitanem Sekcji wybrany został Marchlik Maksymilia n



II. Wybór Z-cy Kapitana Sekcji d/s Sportowych
a/zgłoszono Kandydatury:
-Adamczyk Krzysztof :wyraził zgod ę

-Wiewiórski Henryk :wyraził zgod ę

b / wyniki głosowania:
-Adamczyk Krzysztof: za-1 głos, przeciw-0 głosów, w strzymało si ę-7 
głosów
-Wiewiórski Henryk: za-7 głosów,przeciw 1 głos, wst rzymało si ę-0 
głosów

Z-c ą Kapitana Sekcji d/s Sportowych został Wiewiórski H enryk
WybórZ--cy Kapitana Sekcji d/s Organizacyjnych a/zg łoszono 
kandydatury:
Maziar Grzegorz: wyraził zgod ę

b/ wyniki głosowania:
za-7 głosów , przeciw-0 głosów ,wstrzymało si ę-1 głos
Z-c ą Kapitana Sekcji d/s Organizacyjnych został Maziar Grzegorz
.Wybór Z-cy Kapitana Sekcji d/s Informacji
a / zgłoszono kandydatury:
-8orysiewicz Włodzimierz: wyraził zgod ę

b/wyniki głosowania:
za-7 głosów, przeciw-0 głosów, wstr zymało si ę-1 głos
Z-c ą  Kapitana d/s Informacji został Borysiewicz Włodzim ierz
Uzgodniono, że wszyscy członkowie a szczególnie funkcyjni przemy śl ą, 
sprawy zwi ązane z dalsz ą działalno ści ą Sekcji i omówi ą je na spotkaniu
w dniu 17~VI 1993 roku.


