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Regulamin powoływania kadry narodowej
1. Polski Związek Kręglarski Sekcja Bowlingu Sportowego powołuje kadrę narodową.

2. Skład kadry narodowej na dane półrocze, tj. 1 stycznia - 30 czerwca lub 1 lipca - 31 grudnia
danego roku zatwierdza Zarząd PZK SBS na wniosek trenerów kadry
3. Kadra narodowa może byd podzielona na grupy, stosownie do potrzeb szkoleniowych dla
przygotowania reprezentacji do imprezy głównej, w szczególności:
- seniorów/ek
- juniorów/ek
4. Szczegółowa ilośd członków kadry narodowej danej grupy wynika z potrzeb szkoleniowych i
możliwości finansowych.
5. Kryteria oraz minima naboru do kadry narodowej:
a) przydatnośd szkoleniowa według oceny właściwego trenera kadry, w tym:
- ocena realizacji planu szkoleniowego i rozliczenie postawionych zadao w poprzednim półroczu,
- osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- minima sportowe oraz deklaracja uczestnictwa w procesie szkoleniowym,
- pozytywne wyniki badao lekarskich i testów,
- właściwa postawa etyczna.

6. W danym półroczu skład kadry narodowej może byd uzupełniony przez Prezydium PZK SBS na
wniosek trenera kadry.

7. Skład kadry może byd zmniejszony wskutek uzasadnionej decyzji Zarządu PZK SBS lub
uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej.
8. PZK SBS informuje pisemnie zainteresowanego o powołaniu lub usunięciu do/z kadry
narodowej.
9. Osoba powołana do kadry narodowej i PZK SBS mogą ustalid wzajemne prawa i obowiązki w
formie pisemnej umowy cywilno-prawnej.
Minima określające start w zawodach rangi mistrzowskiej.
MISTRZOSTWA ŚWIATA
Średnia:
- Seniorki min.
- Seniorzy min.
- Juniorki min.
- Juniorzy min.

185pkt
195pkt.
180pkt
185pkt

MISTRZOSTWA EUROPY
Średnia:
- Seniorki min.
- Seniorzy min.
- Juniorki min.
- Juniorzy min.

180pkt.
190pkt.
175pkt
180pkt

Zarząd PZK SBS może podjąd decyzję o dopuszczeniu występu reprezentacji
w rozgrywkach w drodze odrębnej decyzji.

Kryteria Powołania
do
Reprezentacji Polski

Termin punktacji kryteriów rozpoczyna się każdego sezonu od dn. 01.09.
PZK SBS pokrywa koszty wyjazdu juniorów/ek do 18 roku życia w 100%.
natomiast seniorów według następującej zasady:
- Za miejsca od 1 do 4 w 60% PZK SBS pokrywa koszty związane z reprezentowaniem na
zawodach rangi mistrzowskiej. ( kwota dofinansowania może ulec tylko zwiększeniu)

Regulamin.
1. Zawodnik musi posiadad obywatelstwo polskie oraz licencję PZK SBS (”A”, ”J”, ”J/M”, ”W”)
oraz ważne badania lekarskie.(Juniorzy/ki i Juniorzy/ki młodsi muszą posiadad pisemną
zgodę rodziców)
2. Każdy zawodnik zgłasza chęd udziału w kryteriach poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego oraz przesłanie na adres e-mail, posikata@bowlingpzk.pl , oraz podpisane
oświadczenie pod regulaminem dostarczy podczas pierwszego turnieju kwalifikacyjnego.
Termin zgłoszeo upływa 31.07 każdego roku.
( w sezonie 2008-2009 termin upływa 01.09.2008r)
3. Zarząd PZK SBS wraz z Radą Trenerów może odrzucid zgłoszenie wraz z pisemnym
uzasadnieniem. np. nie sportowe zachowanie się na zawodach , sankcje, kary itp.
4. Udział w kryteriach odbywa się na własny koszt ( wyjazdy na zawody, koszty startowe etc..
)
5. Każdy biorący udział w kryteriach zobowiązuje się:
 do przestrzegania instrukcji oraz decyzji Trenerskich i Zarządu PZK SBS.
 do nie udzielania informacji na forach publicznych o wewnętrznych sprawach PZK
SBS i Kadry Narodowej, m.in. o zgrupowaniach, oraz wyjazdach Reprezentacji.
( do tego celu służy komórka informacyjna SBS)
 w trakcie turniejów do przestrzegania regulaminów PZK SBS
 reprezentowad godną postawę podczas wszelkich zawodów , pod porządkując się
zarówno przepisom sportowym jak i ogólnie przyjętym zasadom etyki sportowej.
6. Otrzymanie sankcji w trakcie kryteriów , automatycznie powoduje dyskwalifikacje.
7. Zawodnik biorący udział w kryteriach jest do dyspozycji w przypadku
zaangażowania się PZK SBS w kampanię reklamową.(bezpłatnie)
8. Strój sportowy zawodnika reprezentującego kraj jest zależny od wytycznych PZK SBS i
dotyczy to np. umieszczania reklam .
9. Każda kontuzja lub choroba musi byd natychmiast zgłoszona do Trenera Kadry.
10. Każdy zawodnik musi rozegrad minimum( w wyniku zmiany dot. podziału MPP i MPT
Prezydium postanowiło pozostawid 7 wymaganych turniejów do rozegrania, wraz z
turniejami kwalifikacyjnymi(Prologi), ilośd wymaganych turniejów nie dot. GPP
(MPP i MPT pozostają do wyboru traktowane jako jedne zawody) zawodny zostały
przedstawione w rankingu rozgrywek(według załącznika nr.1.) które punktowane są w
Kryteriach.
Obowiązkowy jest jedynie udział w IMP , dobór pozostałych turniejów jest dowolny.
11. Nie rozegranie wymaganej ilości Turniejów automatycznie eliminuje zawodnika z udziału w
punktacji. Nie dotrzymanie zobowiązania w ilości startów w sezonie nie zamyka drogi w
przyszłości do brania udziału w Kryteriach.
12. Czterech pierwszych zawodników z rankingu Kryteriów będzie reprezentowało kraj na
zawodach z udziałem Reprezentacji Polski pod warunkiem dofinansowania z Ministerstwa
oraz zgłoszenia przez PZK SBS w nich swego udziału. Pozostałe miejsca Reprezentantów
Polski dobierze Trener danej Kadry w porozumieniu z Rada Trenerów i zatwierdzeniu przez
Zarząd PZK SBS.
W sezonie 2008/2009 planowanym dofinansowaniem zostaną objęte:
( EYC; EMC; WWC;)
W przypadku rezygnacji osoby z pierwszej czwórki, jego miejsce zastąpi kolejna osoba z
Kryteriów.

13. W przypadku remisu pomiędzy zawodnikami kwalifikującymi się, zostanie rozegrany mecz
2 x po 4 gry ( 4 na długim smarowaniu i 4 na krótkim smarowaniu)
14. W przypadku udokumentowanej ciężkiej choroby lub wypadku , a braku limitu rozegrania
wyznaczonych zawodów w Kryteriach , Trener wraz z Zarządem PZK SBS mogą podjąd
decyzję o dopuszczeniu zawodnika do dalszego udziału w Kryteriach.
Zatwierdzono uchwałą przez Zarząd PZK SBS dn.28.06.2008r.
Zmiany zatwierdziło Prezydium SBS 18.08.2008r.
Wszelkie zmiany związane były z propozycjami przedstawionymi podczas debaty.

Załącznik nr.1.
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W zawodach IMP; PP; MPP/T; liczy się tylko osiem gier z eliminacji , w rankingu udział biorą wyniki osób zaliczanych do Kryteriów.( najlepsza
średnia bez znaczenia która pozycja) W GPP ranking całości.

Regulamin
TURNIEJU KWALIFIKACYJNEGO
KRYTERIÓW KADRY SENIORÓW/EK
1.

Cykl 5 oddzielnych turniejów; w kategoriach męskiej i żeoskiej.

2.
Udział w Turnieju Kwalifikacyjnym brad mogą zawodnicy zgłoszeni do Kryteriów Kadry, każdy
z zgłoszonych otrzyma potwierdzenie przyjęcia.
( z uwagi na krótki termin pomiędzy pierwszym turniejem a terminem zgłoszeo zawodnicy o
wcieleniu do Kryteriów Kadry zostaną poinformowani poprzez stronę informacyjną PZK SBS oraz
drogą e-mail do 04.09.2008r.)
3.
Zawodnicy startujący w cyklu turniejów zdobywają punkty rankingowe oddzielnie dla każdej
kategorii, których suma zadecyduje o wyłonieniu zwycięzcy w danej kategorii.
4.

Turnieje odbywają się w cyklu jednodniowym, w 2 turach (sobota)
1 runda zawodników/ek godz. 09.00 (krótkie)11.30(długie)
2 runda zawodników/ek godz. 14.30 (krótkie)17.00(długie)

(decyduje kolejnośd zgłoszeo w terminie od 14 dnia poprzedzającego turniej)
5.

W dniu następnym o godz. 10.00 odbywad się będzie zgrupowanie Kadry Juniorów
Pierwsze szkolenie zaplanowane jest w dniu 05.10.2008r.

6.
PZK SBS pokrywa koszt udziału w szkoleniu w przypadku juniorów do 18 roku życia tj. którzy
nie ukooczyli 19 roku do dnia 31.08 danego sezonu,
7.
PZK SBS przyjmuje także zgłoszenia od seniorów którzy zechcą skorzystad z szkolenia
Seniorzy ponoszą koszt dofinansowania sprowadzonego Trenera z zagranicy w wysokości 200 zł.
(ilośd seniorów jest limitowana do 8 zgłoszeo w w/w terminie).
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Regulamin
Zgłoszenia rozpoczynają się na 14 dni przed planowaną datą turnieju zakooczenie następuje w
czwartek godz.24.00 przed planowaną datą turnieju, zgłoszenie po tym terminie nie będą
przyjmowane. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail Posikata@bowlingpzk.pl
zgłoszenie do zawodów równoznaczne jest z przyjęciem obowiązujących regulaminów w
PZK SBS.
Zmiana 02.09.2008r.
W związku z licznymi zgłoszeniami Prezydium PZK SBS postanowiło podjąd decyzję o zmianie
schematu rozgrywek Turnieju Kwalifikacyjnego:
1. Zawodnicy rozegrają:
- przypadku startu max 5 zawodników na parze torów, 6 gier na krótkim smarowaniu i 6 gier
na długim, natomiast w przypadku 6 zawodników na parze torów, rozegrają po 5 gier na
krótkim i na długim smarowaniu
- zmiana torów następuje co grę, z lewego toru o 2 tory w lewo, z prawego toru o 2 tory w
prawo.
2. O terminie rozgrywek decyduje kolejnośd zgłoszeo.
3. Zmianie ulega też punktacja w Kategorii Kobiet z powodu małej ilości zgłoszeo,
punktowane będzie pierwszych 8 miejsc, zgodnie z tabelą w Regulaminie.
4. W przypadku remisu o wyższej pozycji decyduje ostatnia rozegrana gra , dalej kolejna do
skutku..
Koszt startu w turnieju wynosi 120,00 zł z czego 100,00 zł dla organizatora, a 20,00 zł na rzecz
PZK SBS.
Smarowanie torów ustalone zostaje przez Komisję techniczną PZK SBS i nie
będzie podawane do wiadomości przed zawodami, wzór smarowania zostanie
umieszczony na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w dniu zawodów.
Do wyboru będą po trzy komplety smarowania z których zostanie
wylosowane 1 krótkie i 1 długie. Losowanie odbędzie się w dniu Turnieju
o godz. 8.00 na kręgielni.
Regulamin sporządził
Mackiewicz Maciej
Adam Martin
Posikata Henryk
Zatwierdzono uchwałą Prezydium PZK SBS w dniu 28.06.2008r

Zmiany zatwierdzono w dniu 02.09.2008r i 24.09.2008r.
Załącznik nr 2

Oświadczenie:
Ja
z Klubu

posiadający licencje kategorii

zgłaszam chęd udziału w Kryteriach Powoływania Zawodników

do Reprezentacji Kraju Akceptuję powyższe Regulaminy. Adres e-mail

Data

Nr.

podpis

