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NOTATKA ZE SPOTKANIA SŁUŻBOWEGONOTATKA ZE SPOTKANIA SŁUŻBOWEGO

W dniu 04 marca 2018 w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z inicjatywy Sekretarza W dniu 04 marca 2018 w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z inicjatywy Sekretarza 
Generalnego Europejskiej Unii Ju-Jitsu – Pana Ricka Frowyn, odbyło się spotkanie robocze. Generalnego Europejskiej Unii Ju-Jitsu – Pana Ricka Frowyn, odbyło się spotkanie robocze. 

W spotkaniu uczestniczyli:W spotkaniu uczestniczyli:

1. 1. Robert Perc – Prezydent Europejskiej Unii Ju-JitsuRobert Perc – Prezydent Europejskiej Unii Ju-Jitsu
2. 2. Tomasz Knap – Prezes Zarządu Polskiego Związku Ju-JitsuTomasz Knap – Prezes Zarządu Polskiego Związku Ju-Jitsu
3. 3. Rick Frowyn - Sekretarz Generalny JJEURick Frowyn - Sekretarz Generalny JJEU
4. 4. Mateusz Paczyński -  Sekretarz Generalny PZJJMateusz Paczyński -  Sekretarz Generalny PZJJ

Przebieg spotkania i jego tematyka:Przebieg spotkania i jego tematyka:

1. 1.  Rick Frowyn poinformował o prośbie Pana Vidala Bidas – przedstawiciela drużyny Izraela – o to by ochrona jegoRick Frowyn poinformował o prośbie Pana Vidala Bidas – przedstawiciela drużyny Izraela – o to by ochrona jego
drużyny mogła wwieść do Polski broń palną – krótką i długą na czas Mistrzostw Europy w Gliwicach.drużyny mogła wwieść do Polski broń palną – krótką i długą na czas Mistrzostw Europy w Gliwicach.
Pan  Frowyn  poinformowany  został,  iż  z  prośbą  taką  strona  izraelska  musi  zwrócić  się  drogą  oficjalną  doPan  Frowyn  poinformowany  został,  iż  z  prośbą  taką  strona  izraelska  musi  zwrócić  się  drogą  oficjalną  do
odpowiedniego organu w naszym kraju.  Przypomniano również Pau Sekretarzowi JJEU, że przedstawiciele Izraelaodpowiedniego organu w naszym kraju.  Przypomniano również Pau Sekretarzowi JJEU, że przedstawiciele Izraela
starali się już o podobne pozwolenie przy okazji Mistrzostw Świata we Wrocławiu gdzie zgoda na wwiezienia broni nastarali się już o podobne pozwolenie przy okazji Mistrzostw Świata we Wrocławiu gdzie zgoda na wwiezienia broni na
teren Rzeczpospolitej Polskiej nie została wydana, a więc jest bardzo prawdopodobne, że podobnie będzie również tymteren Rzeczpospolitej Polskiej nie została wydana, a więc jest bardzo prawdopodobne, że podobnie będzie również tym
razem. razem. 

2.2. Kolejnym omawianym tematem była chęć  organizacji  w Polsce  w 2019 roku zawodów z  cyklu  „National  Pro Kolejnym omawianym tematem była chęć  organizacji  w Polsce  w 2019 roku zawodów z  cyklu  „National  Pro
League”. Zawody te miałyby być zorganizowane w połączeniu z Polish Open.League”. Zawody te miałyby być zorganizowane w połączeniu z Polish Open.
Ustalono, że ze względu na inne imprezy znajdujące się już w kalendarzu jedyny możliwy termin to pierwszy weekendUstalono, że ze względu na inne imprezy znajdujące się już w kalendarzu jedyny możliwy termin to pierwszy weekend
listopada. listopada. 
Zawody miałyby trwać trzy dni - w piątek i sobotę Polish Open, z kolei w niedzielę National Pro League.Zawody miałyby trwać trzy dni - w piątek i sobotę Polish Open, z kolei w niedzielę National Pro League.
Pan Rick Frowyn poproszony został o przesłanie wszelkich szczegółów związanych z organizacją imprezy oraz wzoruPan Rick Frowyn poproszony został o przesłanie wszelkich szczegółów związanych z organizacją imprezy oraz wzoru
kontraktu. Dopiero po zapoznaniu się z tymi dokumentami Zarząd PZJJ podejmie decyzję o organizacji przedmiotowejkontraktu. Dopiero po zapoznaniu się z tymi dokumentami Zarząd PZJJ podejmie decyzję o organizacji przedmiotowej
imprezy. imprezy. 

3.3. Trzecim i głównym tematem spotkania było omówienie postępu przygotowań do Mistrzostw Europy w Gliwicach Trzecim i głównym tematem spotkania było omówienie postępu przygotowań do Mistrzostw Europy w Gliwicach
oraz szczegółów przyjazdu Pana Ricka Frowyn do Gliwic w celu kontroli tych przygotowań.oraz szczegółów przyjazdu Pana Ricka Frowyn do Gliwic w celu kontroli tych przygotowań.
Pan Frowyn zapoznany został z aktualnym stanem przygotowań do Mistrzostw Europy.Pan Frowyn zapoznany został z aktualnym stanem przygotowań do Mistrzostw Europy.
W dniach  31  marca  –  2  kwietnia  2018  Pan  Frowyn  odbędzie  wizytę  w  Gliwicach  podczas,  której  będzie  chciałW dniach  31  marca  –  2  kwietnia  2018  Pan  Frowyn  odbędzie  wizytę  w  Gliwicach  podczas,  której  będzie  chciał
sprawdzić:sprawdzić:

•• postępy w organizacji zawodówpostępy w organizacji zawodów
•• omówić wszelkie kwestie związane ze sprzętem i oprogramowaniem IT omówić wszelkie kwestie związane ze sprzętem i oprogramowaniem IT 
•• zapoznać się z wymiarami hali, planem rozkładu pól walki, stolików sędziowskich, stanowisk medycznych itp.zapoznać się z wymiarami hali, planem rozkładu pól walki, stolików sędziowskich, stanowisk medycznych itp.

emailemail: : biuro@jujitsu.pl; biuro@jujitsu.pl; office.poland@jujitsu.pl (office.poland@jujitsu.pl (for Englishfor English))
tel./fax:tel./fax: +48 32 2530656;  +48 32 2530656; NIPNIP 954-22-57-898;  954-22-57-898; REGONREGON 271972003;  271972003; KRS:KRS: 0000176712 0000176712

Bank:Bank: PKO BP S.A.;  PKO BP S.A.; AAccount numberccount number:: 08 1020 2313 0000 3102 0117 4465;  08 1020 2313 0000 3102 0117 4465; BIC BIC (Swift): BPKOPLPW(Swift): BPKOPLPW



- 6 pól walki puls mata rozgrzewkowa- 6 pól walki puls mata rozgrzewkowa
••  transport, zakwaterowanie oraz wyżywienia dla zawodników, obsługi mistrzostw, przedstawicieli JJIF, JJEU  transport, zakwaterowanie oraz wyżywienia dla zawodników, obsługi mistrzostw, przedstawicieli JJIF, JJEU 

oraz zaproszonych gościoraz zaproszonych gości
•• ochrona podczas zawodówochrona podczas zawodów
•• rozkład pomieszczeń na hali oraz ich oznaczeniem rozkład pomieszczeń na hali oraz ich oznaczeniem 
•• przygotowanie wolontariuszy  - ok. 40 osóbprzygotowanie wolontariuszy  - ok. 40 osób
•• sędziowie stolikowisędziowie stolikowi

- min. 12 osób znających oprogramowanie IT do obsługi zawodów oraz posługujące się językiem angielskim - min. 12 osób znających oprogramowanie IT do obsługi zawodów oraz posługujące się językiem angielskim 
w stopniu komunikatywnym.w stopniu komunikatywnym.

•• Osobne pomieszczenie dla sędziów, w którym podawane będą posiłki, przekąski, zimne napoje, kawa i herbataOsobne pomieszczenie dla sędziów, w którym podawane będą posiłki, przekąski, zimne napoje, kawa i herbata
- na stolikach sędziowie będą mieli tylko wodę butelkowaną w zakręcanych butelkach. - na stolikach sędziowie będą mieli tylko wodę butelkowaną w zakręcanych butelkach. 

•• Przygotowanie szkolenia dla wolontariuszy – czwartekPrzygotowanie szkolenia dla wolontariuszy – czwartek
•• Kary dla sędziów, którzy przerwą udział w zawodach:Kary dla sędziów, którzy przerwą udział w zawodach:

◦◦ po pierwszym dniu - €450po pierwszym dniu - €450
◦◦ po drugim dni - €225po drugim dni - €225
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