
 
Zebranie Zarządu PZK SBS      Poznań 24.06.2011 
 
 

1. Otwarcie zebrania i sprawdzenie obecności. 

2. Obecni na Zebraniu: 

- Mariusz Musialik, 

- Krzysztof Olesiński, 

- Piotr Ryglowski, 

- Michał Świtalski, 

- Przemysław Kantecki, 

- (gość zaproszony) Tomasz Gapiński, 

- (gość zaproszony) Grzegorz Zieliński. 

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania: 

a) jednogłośnie przewodniczącego Zebrania wybrano Mariusza Musialika, 

b) jednogłośnie sekretarza Zebrania wybrano Przemysława Kanteckiego. 

4. Przyjęcie do Zarządu PZK SBS Tomasza Gapińskiego: 

a) przedstawienie kandydata i możliwości pracy w Zarządzie PZK SBS, 

b) jednogłośne przyjęcie Tomasza Gapińskiego na członka Zarządu PZK SBS. 

5. Wybór nowych osób funkcyjnych w Zarządzie PZK SBS: 

a) sprawdzenie regulaminu wyborów i statusu PZK, 

b) rezygnacja Mariusza Musialika z funkcji wiceprzewodniczącego PZK SBS, 

c) jednogłośne przyjęcie Mariusza Musialika na przewodniczącego PZK SBS, 

d) jednogłośne przyjecie na wiceprzewodniczącego PZK Michała Świtalskiego, 

e) utrzymanie Przemysława Kanteckiego w funkcji Kapitana Sportowego. 

6. Ustalenie miejsc rozgrywek PZK SBS w sezonie 2011/12: 

a) Zarząd podjął decyzję o ustaleniu miejsca turniejów z cyklu Grand Prix Polski przez organizatora 

GPP firmę Gemax, 

b) imprezy centralne:  

- zarząd przyjął decyzję o organizacji Pucharu AMF w kręgielni Tokyo Station w Łęgowie, 

- ustalono poziom opłat w Pucharze AMF na: entry od 90 do 120 zł., re-entry od 80 do 100 zł., 

- w sprawie organizacji pozostałych imprez centralnych i wyznaczeniu ich miejsc, Zarząd podjął 

decyzję o nawiązaniu negocjacji z firmą PINPRO sp. z o.o.,  

- w przypadku braku nawiązania współpracy ze spółką PINPRO Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu 

przetargu na organizację imprez centralnych typu IMP, MPP, MPT, MPJ i PP. 

7. Zarząd PZK przyjął decyzję o odrzuceniu odwołania klubu BTS Miraż Wrocław w 

sprawie wyników turnieju barażowego i gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie 

WB Bowl Warszawa w stosunku 5 głosów za odrzuceniem i 1 przeciw.  

8. Dyskusja na temat organizacji cyklu Grand Prix Polski w sezonie 2010/11 oraz w 

latach następnych z udziałem przedstawiciela firmy GEMAX Grzegorza Zielińskiego: 



a) sprawdzenie wpływów na konto PZK SBS z tytułu organizacji turniejów w sezonie 2010/11, 

b) Zarząd podjął decyzję o wystosowanie not przywołujących organizatorów turniejów GPP 

2010/11 do wniesienia wymaganych opłat,  

c) zatwierdzone zostały terminy turniejów cyklu GPP 2011/12 z wyjątkiem GPP 7, którego termin 

przełożono na 16-22. kwietnia, 

d) podjęto decyzje o zorganizowaniu turnieju Masters GPP 2010/11 w październiku 2011 roku z 

udziałem 30 czołowych zawodników cyklu grupy A, 

e) miejsce turnieju Masters GPP 2010/11 wybrane zostanie przez organizatora cyklu firmę 

GEMAX, która przedstawi również propozycję regulaminu turnieju, 

f) podjęto decyzję o zmianie punktacji turnieju typu Challenge i rozszerzeniu do 25 miejsca, 

g) w sezonie 2011/12 podjęto decyzję o rozgrywaniu turniejów z cyklu GPP na smarowaniach typu 

challenge, 

h) w sezonie 2011/12 podjęto decyzję o rozgrywaniu turniejów z cyklu GPP z zapisem w 

regulaminach turniejów o przejściach po każdych dwóch grach, 

i) podjęto decyzję o wprowadzeniu wyników turniejów  z cyklu GPP typu Platinum, Gold i Silver 

do rankingu kadry Polski, 

j) postanowiono o połączeniu grup zawodniczych A i B cyklu GPP do jednej grupy A i utrzymaniu 

dotychczasowej grupy C (zawodnicy ze średnią do 160 pkt. z poprzedniego sezonu), jako drugiej 

grupy B. 

9. Zarząd zatwierdził regulaminy: 

- Ogólny Regulamin Zawodów Bowlingowych, 

- Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski. 

10. Zarząd podjął decyzję, co do opłat za kartę gry w sezonie 2011/12: 

- w wysokości identycznej, jak w sezonie 2010/11 dla każdej kategorii wiekowej, 

- o podniesieniu opłaty za jednorazową kartę gry do 25 zł.,  

11. Podjęto decyzję o wymianie dotychczasowych licencji na licencje plastikowe. Koszty 

produkcji i wymiany nowych kart zobowiązuje się ponieść PZK SBS.  

12. Zarząd PZK SBS podjął decyzję o odwieszeniu i anulowania kary indywidualnej dla 

Przemysława Antuszewicza z dniem 24. czerwca 2011 roku. 

13. Zatwierdzono nowe składy Komisji Problemowych: 

a) Gier i Dyscypliny:  

- Przemysław Kantecki (przewodniczący), 

- Mariusz Musialik, 

- Tomasz Gapiński, 

b) Techniczna: 

- Przemysław Antuszewicz (przewodniczący), 

- Tomasz Janicki, 

c) Wydatków i kosztów: 

- Mariusz Musialik (przewodniczący), 

- Tomasz Gapiński, 

d) Licencji: 

- Mariusz Musialik (przewodniczący), 

- Przemysław Kantecki, 

e) Sportowo-szkoleniowa: 

- Krzysztof Olesiński (przewodniczący), 

- Michał Świtalski 

- Mariusz Musialik, 

f) Public Relations i Marketing: 

- Przemysław Kantecki (przewodniczący), 

- Mariusz Musialik, 

- Piotr Ryglowski, 

- Michał Świtalski, 



- Tomasz Gapiński, 

g) Zawodnicza: 

- vacat (przewodniczący), 

h) ESBC: 

- Jarosław Bielski (przewodniczący), 

- Janusz Sworczuk, 

i) likwidacja Komisji Euroligi, 

j) Rozwoju Kręglarstwa: 

- vacat (przewodniczący). 

14. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu szkolenia na instruktora sportu, dającego 

uprawnienia do zawodowego prowadzenia treningów. Szkolenie zostanie 

przeprowadzone w październiku 2012 roku. Koszt szkolenia pokryty zostanie z dotacji 

Ministerstwa Sportu. Jednakże Zarząd PZK SBS honoruje certyfikaty trenerskie 

ETBF i USBC. Osoby posiadające takie uprawnienia przyjęte zostaną w pierwszej 

kolejności na w/w kurs instruktorski.  

15. Zarząd PZK SBS podjął decyzję o uznaniu, jako jedynej oficjalnej strony internetowej 

Sekcji, adres www.pzksbs.pl oraz uznaniu, jako oficjalnym adresie do korespondencji 

sbs@pzksbs.pl. 

16. Zarząd PZK SBS upoważnił Artura Wiśniewskiego do przeprowadzenia rozmów z 

potencjalnymi sponsorami sekcji. 

17. Zarząd PZK SBS przyjął kryteria kwalifikacji do kadry narodowej mężczyzn i kobiet. 

18. Zarząd upoważnił do rozmów ze sponsorami i reklamodawcami ewentualnego cyklu 

Pucharu Polski firmę PINPRO sp. z o.o. 

19. Zarząd podjął decyzję o wysłaniu Mistrzów Polski Łukasza Zjawionego i Darię Pająk 

na zawody ECC w Lahti i dofinansowaniu kosztów udziału zawodników w zawodach w 

wysokości 2000 tys. zł. na osobę i opłaceniu wpisowego zawodów (190 euro/osobę). 

20. W związku z brakiem zainteresowania reprezentacji uczestniczących w zawodach 

cyklu Friendly Cup w planowanym pierwotnie terminie, ogłoszonym w TIB, Zarząd 

PZK SBS zobowiązuje się do konsultacji nowego terminu z organizatorem zawodów. 

Zaproponowano termin 11-14.08.2011 w kręgielni Broadway w Bydgoszczy. Decyzja 

powinna zapaść do 3.07.2011. 

21. Uchwalono, że kolejne zebrania zarządu PZK SBS odbywać się będą w formie 

konferencji internetowej. 

22. Przewodniczący PZK SBS zamknął zebranie. 
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