Zebranie Zarządu PZK SBS
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godz. 21.00
1. Otwarcie zebrania i sprawdzenie obecności.
2. Obecni na Zebraniu:
Mariusz Musialik,
Tomasz Gapioski,
Krzysztof Olesioski,
Przemysław Kantecki,
Piotr Ryglowski (nieobecny),
Michał Świtalski (nieobecny).
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania:
- przewodniczącego Zebrania wybrano Mariusza Musialika,
- sekretarza Zebrania wybrano Przemysława Kanteckiego.
4. Przedstawienie programu zebrania.
5. Zatwierdzenie TIB.
6. Przyjęcie zakresu ogólnokrajowego dla wszystkich głównych zawodów wpisanych w TIB.
Zakres ten nie będzie dotyczył towarzyskich zawodów dodatkowych.
7. Przedstawienie nowych imprez, wpisanych do TIB:
- Kryteria Kadry,
- Mistrzostwa Polski Seniorów 40+, 50+.
8. Przyjęcie założeo do Regulaminu Organizacji Grand Prix Polski 2012/12:
- widełki finansowe praw organizacji turnieju 1000 – 2500 (10 zł./entry),
- termin wpłaty kwoty minimalnej na konto PZK SBS określa się na 30 dni,
- kategorie Platinum 15000, Gold 10000, Silver 6000,
- usunięcie z Regulaminu rangi Challenge,
- podział uczestników turnieju na 5 grup A, B, C, D, E wg. średnich osiągniętych w sezonie 2011/12,
- przyjęcie założenia o szczegółowym podziale nagród finansowych w Regulaminie Organizacji

Grand Prix Polski,
- przyjęcie możliwości organizacji turniejów na różnych stronach branżowych,
- przyjęcie obowiązku organizatora turnieju do dodatkowej ewidencji wyników na stronie PZK SBS
lub stronie podmiotu upoważnionego przez PZK SBS
9. Przyjęcie zasad Kryteriów Kadry Seniorów:
- przyjęcie trzech turniejów rankingowych,
- termin wpłaty kwoty minimalnej w wysokości 500 zł. na konto PZK SBS określa się na 30 dni,
- zaliczenie do kryteriów IMP, MPPiT oraz Indywidualnego Pucharu Polski,
- usunięcie z Kryteriów Pucharu AMF oraz Grand Prix Polski,
- ze względu na zajęcie 8. miejsce w Mistrzostwach Europy i osiągnięcie wysokiego europejskiego
poziomu sportowego, Zarząd zdecydował o wyłączeniu z Kryteriów zawodniczki Darii Pająk w
przypadku wyjazdu zawodniczki do USA w celu podjęcia studiów oraz rozwoju kariery bowlingowej,
- przyjęcie zasad punktacji Kryteriów (regulamin szczegóły Kryteriów Kadry),
- wyznaczenie puli nagród na min. 4000 zł. z założeniem min. 3000 zł. dla zawodników, oraz min.
1000 zł. dla zawodniczek,
- przyjęcie obowiązku organizatora turnieju do dodatkowej ewidencji wyników na stronie PZK SBS
lub stronie podmiotu upoważnionego przez PZK SBS.
10. Ogłoszenie przetargu na sponsora licencji zawodników (zamieszczenie logo).
11. Przyjęcie trzech terminów drukowania licencji:
- do kooca września,
- do kooca grudnia,
- do kooca kwietnia.
12. Przyjęcie dotychczasowego Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski na sezon
2012/13.
13. Opłaty:
- opłaty licencyjne bez zmian,
- wpisanie turnieju dodatkowego do TIB 300,
- opłata za entry od turniejów dodatkowych w wysokości 4 zł. z założeniem widełek 300 do 500 zł.,
opłata wpisowego do TIB traktowana będzie jako opłata minimalna do widełek.
14. Złożenie rezygnacji z funkcji trenera kadry juniorów przez Krzysztofa Olesioskiego.
15. Decyzja zakupu systemu scoringowego z listami startowymi od firmy PinPro.
16. Przewodniczący PZK SBS zamknął zebranie.

