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NOTATKA ZE SPOTKANIA SŁUŻBOWEGONOTATKA ZE SPOTKANIA SŁUŻBOWEGO

W dniu 06 marca 2018 W dniu 06 marca 2018 w Hotelu Royal Rosew Hotelu Royal Rose w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, odbyło się  w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, odbyło się 
spotkanie robocze Przedstawicieli Komisji Etyki JJIF oraz Prezydenta Europejskiej Unii Ju-Jitsu. spotkanie robocze Przedstawicieli Komisji Etyki JJIF oraz Prezydenta Europejskiej Unii Ju-Jitsu. 

W spotkaniu uczestniczyli:W spotkaniu uczestniczyli:

1. 1. Dr. Rinaldo Orlandi – Przewodniczący Komisji Etyki JJIFDr. Rinaldo Orlandi – Przewodniczący Komisji Etyki JJIF
2. 2. Robert Perc – Prezydent Europejskiej Unii Ju-JitsuRobert Perc – Prezydent Europejskiej Unii Ju-Jitsu
3. 3. Tomasz Knap – Prezes Zarządu Polskiego Związku Ju-Jitsu, Członek Komisji Etyki JJIFTomasz Knap – Prezes Zarządu Polskiego Związku Ju-Jitsu, Członek Komisji Etyki JJIF
4. 4. Mateusz Paczyński -  Sekretarz Generalny PZJJ, w roli tłumaczaMateusz Paczyński -  Sekretarz Generalny PZJJ, w roli tłumacza

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

Spotkanie rozpoczął Dr Rinaldo Orlandi. Przewodniczący powitał uczestników spotkania, a następnie streściłSpotkanie rozpoczął Dr Rinaldo Orlandi. Przewodniczący powitał uczestników spotkania, a następnie streścił
dotychczasową  działalność  komisji.  Zaznaczył,  że  dużym  sukcesem  było  stworzenie  dokumentów  stanowiącychdotychczasową  działalność  komisji.  Zaznaczył,  że  dużym  sukcesem  było  stworzenie  dokumentów  stanowiących
podstawę prawną do działania Komisja Etyki JJIF tj. Statut Komisji, niezbędne ustawy i rozporządzenia oraz Kodekspodstawę prawną do działania Komisja Etyki JJIF tj. Statut Komisji, niezbędne ustawy i rozporządzenia oraz Kodeks
Etyki  oparty  w  dużej  mierze  na  Kodeksie  Etyki  MKOl.  Dokumenty  te  zostały  przesłane  członkom Zarządu JJIFEtyki  oparty  w  dużej  mierze  na  Kodeksie  Etyki  MKOl.  Dokumenty  te  zostały  przesłane  członkom Zarządu JJIF
do akceptacji.do akceptacji.
Rinaldo Orladni podziękował przy tej okazji Tomaszowi Knap za jego wkład w tworzenie wspomnianych dokumentówRinaldo Orladni podziękował przy tej okazji Tomaszowi Knap za jego wkład w tworzenie wspomnianych dokumentów
oraz ogólne zaangażowanie w pracę Komisji. oraz ogólne zaangażowanie w pracę Komisji. 

W dalszej  dyskusji  zebrani poruszyli sprawę braku finansowania Komisji  i  związanych z tym problemów.W dalszej  dyskusji  zebrani poruszyli sprawę braku finansowania Komisji  i  związanych z tym problemów.
Międzynarodowa Federacja Ju-Jitsu już w zeszłym roku przyznała budżet na działanie Komisji Etyki. Niestety środkiMiędzynarodowa Federacja Ju-Jitsu już w zeszłym roku przyznała budżet na działanie Komisji Etyki. Niestety środki
te w dalszym ciągu nie zostały przekazane do dyspozycji Komisji co w znacznym stopniu utrudnia jej pracę.te w dalszym ciągu nie zostały przekazane do dyspozycji Komisji co w znacznym stopniu utrudnia jej pracę.
Przewodniczący Orlandi zobowiązał się, po raz kolejny zwrócić w sprawie budżetu doPrzewodniczący Orlandi zobowiązał się, po raz kolejny zwrócić w sprawie budżetu do Panagiotisa Theodoropoulos Panagiotisa Theodoropoulos
- - Prezydenta Międzynarodowej Federacji Ju-Jitu. Prezydenta Międzynarodowej Federacji Ju-Jitu. 

Kolejnym podjętym tematem była kwestia występu drużyny Izraela na zakończonych właśnie MistrzostwachKolejnym podjętym tematem była kwestia występu drużyny Izraela na zakończonych właśnie Mistrzostwach
Świata  U18,  U21  w  Abu  Dhabi.  Organizatorzy  nie  wyrazili  zgody  na  używanie  przez  ekipę  izraelską  symboliŚwiata  U18,  U21  w  Abu  Dhabi.  Organizatorzy  nie  wyrazili  zgody  na  używanie  przez  ekipę  izraelską  symboli
narodowych, a jedynie występ pod flagą  Międzynarodowej Federacji Ju-Jitu. Podczas ceremonii medalowych zamiastnarodowych, a jedynie występ pod flagą  Międzynarodowej Federacji Ju-Jitu. Podczas ceremonii medalowych zamiast
hymnu Izraela zawodnikom tego państwa odgrywany był również hymn JJIF.hymnu Izraela zawodnikom tego państwa odgrywany był również hymn JJIF.
Zebrani doszli do wniosku ze Komisja Etyki może co najwyżej wyrazić swoją opinię w sprawie takiego traktowaniaZebrani doszli do wniosku ze Komisja Etyki może co najwyżej wyrazić swoją opinię w sprawie takiego traktowania
zawodników,  natomiast  rozwiązanie  tej  sprawy nie leży w gestii  Komisji,  a  Zarządu JJIF.  Komisja nie otrzymałazawodników,  natomiast  rozwiązanie  tej  sprawy nie leży w gestii  Komisji,  a  Zarządu JJIF.  Komisja nie otrzymała
również żadnego oficjalnego zażalenia w tej sprawie. również żadnego oficjalnego zażalenia w tej sprawie. 

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja na temat wejścia ju-jitsu w poczet sportów olimpijskich. PoruszonoOstatnim punktem spotkania była dyskusja na temat wejścia ju-jitsu w poczet sportów olimpijskich. Poruszono
kwestie związane z rozwojem Komisji Etyki w tym właśnie kierunku oraz omówiono potrzeby z tym związane. kwestie związane z rozwojem Komisji Etyki w tym właśnie kierunku oraz omówiono potrzeby z tym związane. 

emailemail: : biuro@jujitsu.pl; biuro@jujitsu.pl; office.poland@jujitsu.pl (office.poland@jujitsu.pl (for Englishfor English))
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Następnie Rinaldo Orlandi oraz wszyscy członkowie Komisji Etyki jak również Prezydent Europejskiej UniiNastępnie Rinaldo Orlandi oraz wszyscy członkowie Komisji Etyki jak również Prezydent Europejskiej Unii
Ju-Jitsu zostali  zaproszeni  przez Tomasza Knap na spotkanie do Gliwic,  które zostanie zorganizowane przy okazjiJu-Jitsu zostali  zaproszeni  przez Tomasza Knap na spotkanie do Gliwic,  które zostanie zorganizowane przy okazji
Mistrzostw Europy Seniorów i Masters. Mistrzostw Europy Seniorów i Masters. 
Spotkanie to ostatecznie zaplanowano na dzień 4 czerwca 2018. Dr Orlandi  obiecał  opracować dokładny programSpotkanie to ostatecznie zaplanowano na dzień 4 czerwca 2018. Dr Orlandi  obiecał  opracować dokładny program
spotkania oraz zwrócił się do Roberta Perc z prośbą o jego obecność. spotkania oraz zwrócił się do Roberta Perc z prośbą o jego obecność. 
Strona polska zadeklarowała udzielenie niezbędnej pomocy w zorganizowaniu samego spotkania jak również wszelkichStrona polska zadeklarowała udzielenie niezbędnej pomocy w zorganizowaniu samego spotkania jak również wszelkich
formalności związanych z przyjazdem członków Komisji do Polski.formalności związanych z przyjazdem członków Komisji do Polski.

Kończąc  spotkanie  Dr  Rinaldo  Orlandi  podziękował  wszystkim zebranym za  poświęcony czas  PrezesowiKończąc  spotkanie  Dr  Rinaldo  Orlandi  podziękował  wszystkim zebranym za  poświęcony czas  Prezesowi
Polskiego Związku Ju-Jitsu za zaproszenie i chęć zorganizowania w Polsce niezwykle potrzebnego spotkania, następniePolskiego Związku Ju-Jitsu za zaproszenie i chęć zorganizowania w Polsce niezwykle potrzebnego spotkania, następnie
zwrócił uwagę na konieczność ścisłej współpracy wszystkich członków Komisji, władz Międzynarodowej Federacjizwrócił uwagę na konieczność ścisłej współpracy wszystkich członków Komisji, władz Międzynarodowej Federacji
oraz Federacji Kontynentalnych jak również potrzebę usprawnienia komunikacji między nimi.oraz Federacji Kontynentalnych jak również potrzebę usprawnienia komunikacji między nimi.
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