
 
 

        Zebranie Zarządu PZK SBS   
Konferencja internetowa 14.09.2011 

godz. 20.30 
 

1. Otwarcie zebrania i sprawdzenie obecności. 
2. Obecni na Zebraniu: 

 
  Mariusz Musialik, 
 Tomasz Gapioski, 
 Przemysław Kantecki, 
 Krzysztof Olesioski (nieobecny) 
 Piotr Ryglowski (nieobecny), 
 Michał Świtalski (nieobecny). 

 
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania: 

 
a) jednogłośnie przewodniczącego Zebrania wybrano Mariusza Musialika, 
b) jednogłośnie sekretarza Zebrania wybrano Przemysława Kanteckiego. 
 

4. Na wniosek klubów Zarząd postanowił przedłużyd okres transferowy sezonu 2010/11 do 
30. września 2011.  

 
5. Zarząd przywołuje kluby, które zaprzestały swojej działalności, do przysłania oficjalnych 

potwierdzeo wykreślenia z listy członków PZK. Potwierdzenia pozwolą na wolne transfery 
zawodnikom, którzy do tej pory grali w takich klubach. Dotyczy m.in. SKF XL Bowling 
Bydgoszcz oraz Magic Club Inowrocław. 
 
 

6. Zarząd przywołuje kluby do wnoszenia opłat dotyczących zaległości związanych z 
poprzednim sezonem, a także opłat za udział swoich drużyn w rozgrywkach ligowych w 
sezonie 2011/12. Na wniosek klubów termin wniesienia opłaty za udział w DMP Zarząd 
przesuwa do 22.września. 

 
7. W sprawie napojów izotonicznych Zarząd PZK SBS zwraca uwagę na to, że zawody 

organizowane są w kręgielniach prywatnych, czyli podmiotach funkcjonujących w ramach 



prawa handlowego nastawionych na uzyskanie dochodu z prowadzonej działalności. W 
związku z powyższym, PZK SBS jako organizator zawodów respektuje wewnętrzne 
regulaminy każdej kręgielni, z którą współpracuje. Spożywanie niezakupionych napojów 
izotonicznych przez zawodników podczas zawodów, możliwe jest wyłącznie za zgodą 
władz, bądź obsługi danej kręgielni. 
 
 

8. Rezygnacja drużyn z rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski po 31.08.2011: 
 

a) Unisoft Gdynia, 
b) OKB Orzeł Opole. 
W związku z przesłaniem rezygnacji drużyn w/w klubów w rozgrywkach DMP 2011/12 na 14 dni 
przed I kolejką, Komisja Gier i Dyscypliny PZK SBS (na podst. &3 pkt.11 oraz &7 pkt.60  

Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski) stwierdza, że: 
a) klub Unisoft Gdynia zobowiązany jest wniesienia opłaty w wysokości 800 zł. za nierozegrane 
kolejki ligowe, 
b) klub OKB Orzeł Opole zobowiązany jest wniesienia opłaty w wysokości 900 zł. za nierozegrane 
kolejki ligowe, 
W związku z powyższym Zarząd PZK SBS awansuje z II Ligi Północ-Wschód do I Ligi Północ drużynę 
Orły Bydgoszcz 
 

9. W związku ze złożonym przez uczestników finału krajowych eliminacji QubicaAMF 
wnioskiem dotyczącym zmiany regulaminu zawodów, Zarząd wyjaśnia, że po rozpoczęciu 
turnieju żadne punkty regulaminu nie podlegają zmianom i weryfikacji z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy warunki techniczne uniemożliwiają realizowanie regulaminu zawodów. 
 

10. Na wniosek organizatora cyklu GPP firmy Gemax Zarząd akceptuje propozycję zmiany 
warunków umowy, dotyczących ilości turniejów cyklu. Propozycja firmy Gemax dotyczy 
zmniejszenia ilości turniejów z 8 do 6 w sezonie 2011/12, a także zmniejszenia opłaty 
należnej PZK SBS z tytułu zawartej umowy o prawach do organizacji cyklu GPP. Zarząd PZK 
SBS wyraża zgodę na zmniejszenie zapisanej w umowie z firmą GEMAX opłaty z z 14 tys. 
na 12 tys. przy założeniu, że zapisana w umowie pula nagród w turnieju MASTERS 
zostanie zachowana na dotychczasowym poziomie. 
 

 
Powyższa propozycja firmy Gemax podyktowana jest zmianą sytuacji w środowisku bowlingowym (cyt.): 
 
1. Poprzedni Prezes Pan Adam Martin, który był organizatorem 2 Turniejów Martin Cup oraz Ojciec Cup oraz 
inicjatorem zapisu o pierwszeostwie tych 2 turniejów, całkowicie się wycofał z organizacji tych turniejów w ramach GPP, 
zakładając nawet konkurencyjną ligę turniejów, gdzie powyższe turnieje umieścił. W tej sytuacji, Firma nasza nie 
posiada żadnych praw do tych turniejów i nie może ich organizowad. To zmniejsza liczbę turniejów. 
2. Fakt powyższy jest istotny na opłaty licencyjne i w powyższym świetle wnoszę również o zmianę opłaty do kwoty 
10.000 zł od aktualnego roku 2011/2012. 
 

11. Zarząd akceptuje projekt umowy przedstawiony przez spółkę PinPro dotyczącej 
współpracy w sezonie 2011/12.  
 

12. Zarząd przyjął bilans finansowy za organizację turnieju eliminacji krajowych QubicaAMF 
w Tokyo Station w Łęgowie z pozytywnym rezultatem dla sfinansowania przelotu 
triumfatorów turnieju na finał światowy QubicaAMF do RPA. 
 



 
13. Weryfikacja organizacji turniejów cyklu Funbowling i ich uczestników. Komisja licencyjna 

PZK SBS zauważa nieuprawnionych zawodników w klasyfikacji zawodników 
licencjonowanych turnieju Top Fighters. Zarząd PZK SBS wystosuje w tej sprawie pismo 
informacyjne do organizatora cyklu.  
 

14. Zarząd PZK SBS postanowił o zmianie funkcji na stanowisku Wiceprzewodniczącego Sekcji 
Michała Świtalskiego. Z dniem 14.09.2011 zarząd PZK SBS ustanawia w tej funkcji 
Tomasza Gapioskiego. Kol. Michał Świtalski pozostaje członkiem zarządu PZK SBS. 

 
15. Przyjęto założenie regulaminowe, że w obecnym sezonie Mistrzostwa Polski Par oraz 

Mistrzostwa Polski Trójek utrzymane zostaną w dotychczasowej formule. Od sezonu 
2012/13 MPP oraz MPT rozgrywane będą w formule klubowej, co oznacza, że w obu 
konkurencjach pary, bądź trójki tworzyd będą mogli wyłącznie zawodnicy tego samego 
klubu. 

 
16. Przewodniczący PZK SBS zamknął zebranie. 

 

 

 


