Zebranie Zarządu PZK SBS
godz. 20.00

Konferencja internetowa 25.08.2011

1. Otwarcie zebrania i sprawdzenie obecności.
2. Obecni na Zebraniu:
- Mariusz Musialik,
Krzysztof Olesiński,
Przemysław Kantecki,
Tomasz Gapiński,
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. Przedstawienie programu zebrania.
5. Zatwierdzenie TIB.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie terminów nowych imprez, które powinny być wpisane
do TIB:
- zatwierdzenie Wielickiego Turnieju Bowlingowego,
- przedstawienie propozycji cyklu turniejów Top Fighters,
- przedstawienie propozycji III Otwartych Mistrzostw Łodzi
- przedstawienie propozycji regionalnego turnieju w Opolu (kręgielnia FitLife).
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego PZK SBS Mariusza Musialika prośby
organizatora cyklu turniejów Top Figters dotyczącej zmniejszenia opłaty za wpisanie
terminu turniejów cyklu do TIB. W związku z przedstawioną prośbą Zarząd PZK SBS
przychylił się do prośby ze względu na ilość zgłoszonych turniejów oraz potencjału
cyklu w kierunku rozwoju i popularyzacji bowlingu.
8. Zarząd podjął decyzję o warunkach przeprowadzenia turniejów dopisanych do TIB po
01.08:
a) w turniejach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy z licencjami PZK SBS,
b) organizatorzy zobowiązują się do przesyłania kompletnych wyników końcowych
organizowanych turniejów w formacie exel na pocztę mailową PZK SBS (sbs@pzksbs.pl) nie
później niż dwa dni po zakończeniu zawodów.

9. W przypadku nie dotrzymania w/w warunków PZK SBS zastrzega możliwość nie
zaliczenia wyników turnieju do oficjalnych średnich publikowanych na stronie
internetowej PZK SBS, w przypadku cyklu turniejów usunięcia kolejnych zawodów
danego cyklu, a także w kolejnym sezonie nie podejmowania z takimi organizatorami
współpracy.
10. Zarząd PZK SBS podjął decyzję, że w przypadku nie dotrzymania warunków
organizacji cyklu turniejów, opłata za ich wpisanie do TIB nie zostanie zwrócona.
11. Zatwierdzenie formy informacji publikowanych przez Gemax na oficjalnej stronie
internetowej PZK SBS.
12. Weryfikacja zakresu obowiązków poszczególnych członków PZK SBS.
13. Zapoznanie się z propozycjami PinPro na temat najbliższej współpracy z PZK SBS.
14. Zatwierdzenie reklam na licencjach zawodniczych.
15. Powołując się na regulaminy ETBF Zarząd podjął decyzję o usunięciu
poniedziałkowych i wtorkowych (29/30.08) tur eliminacyjnych turnieju QubicaAMF.
16. Zarząd zaprasza zawodników na spotkanie dotyczące rozwoju bowlingu po sobotnich
turach eliminacyjnych turnieju QubicaAMF w kręgielni Tokyo Station w Łęgowie. W
spotkaniu uczestniczyć będzie oprócz członków zarządu PZK SBS przedstawiciel firmy
PinPro.
17. Przewodniczący PZK SBS zamknął zebranie.

