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Zebranie Zarządu PZK SBS                                Toruo, 19.04.2012 godz. 20.00  

 
 

I. Otwarcie zebrania i sprawdzenie obecności. 

II. Obecni na Zebraniu: 

 Mariusz Musialik – obecny osobiście 

 Przemysław Kantecki – obecny osobiście 

 Tomasz Gapioski – obecny osobiście 

 Piotr Ryglowski – obecny poprzez konferencję internetową 

 Krzysztof Olesioski – obecny poprzez konferencję internetową od 21.30 

 Michał Świtalski (nieobecny nieusprawiedliwiony) 
 

III. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania: 

 Jednogłośnie przewodniczącego Zebrania wybrano Mariusza Musialika. 

 Jednogłośnie sekretarza Zebrania wybrano Przemysława Kanteckiego. 
 

IV. Przedstawienie programu zebrania. 

1. Powołanie trenera na Mistrzostwa Europy Kobiet i zatwierdzenie składu 
osobowego zawodniczek. 

2. Przyjęcie propozycji regulaminu i ustalenie miejsca rozgrywania Mistrzostw Polski 
Studentów. 

3. Przyjęcie tłumaczenia przepisów gry w bowling. 
4. Wprowadzenie wyróżnienia w postaci tytułu zawodnika sezonu. 
5. Oferta firmy Gemax o sponsorowaniu kadry na Mistrzostwach Europy Kobiet. 
6. Ustalenie formatu i zatwierdzenie miejsca Indywidualnych Mistrzostw Polski. 

 
Ad. IV 1: Powołanie trenera na Mistrzostwa Europy Kobiet i zatwierdzenie składu 

osobowego zawodniczek 

Na podstawie rankingu kadry seniorów została wyłoniona reprezentacja 6 kobiet, która 
będzie uczestniczyd w Mistrzostwach Europy Kobiet w Tilburgu. Kluby wszystkich 
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zawodniczek potwierdziły ich udział w zawodach. W związku z powyższym powołuje się 
następujące zawodniczki (w kolejności alfabetycznej): 

1. Lucyna Charęzioska 
2. Greta Frost 
3. Felinda Grzybowska 
4. Małgorzata Kiedrowska 
5. Joanna Merklejn 
6. Daria Pająk 

Wybrano również osobę, będzie pełnid funkcję trenera oraz kierownika ekipy w osobie 
Dawida Szpaoskiego. 
 
Ad. IV 2: Przyjęcie propozycji regulaminu i ustalenie miejsca rozgrywania Mistrzostw 

Polski Studentów 

Piotr Ryglowski przedstawił projekt regulaminu Mistrzostw Polski Studentów, który 
będzie zaopiniowany przez Komisję Gier i Dyscypliny. Zaproponował również kręgielnię w 
Inowrocławiu na przeprowadzenie zawodów. Tomasz Gapioski zwrócił uwagę na 
kręgielnię Niku w Poznaniu, która również wyraziła chęd zorganizowanie tych zawodów. 
Piotr otrzymał zadanie ponownego rozważenia miejsca zawodów po uzyskaniu oferty od 
kręgielni Niku. 
Ad. IV 3: Przyjęcie tłumaczenia przepisów gry w bowling 

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej SBS przedstawił tłumaczenie przepisów gry w 
bowling sporządzone przez niego oraz Pawła Bielskiego. Podjęto decyzję o umieszczeniu 
dokumentu w pierwszej kolejności na stronie Sekcji w celu zapoznania się i przesłania 
ewentualnych uwag przez członków PZK. Następnie przepisy w języku polskim zostaną 
zatwierdzone. 

 
Ad. IV 4: Wprowadzenie wyróżnienia w postaci tytułu zawodnika sezonu 

Zarząd SBS podjął decyzję o przyznaniu wyróżnienia i uhonorowanie pamiątkową 
statuetką najlepszego zawodnika i zawodniczkę sezonu 2011/2012. Tytuł otrzyma 
zwycięzca i zwyciężczyni Rankingu kadry.  
 
Ad. IV 5: Oferta firmy Gemax o sponsorowaniu kadry na Mistrzostwach Europy Kobiet 

Zarząd Sekcji pozytywnie rozpatrzył ofertę firmy Gemax o sponsoringu reprezentacji 
Polski kobiet na wyjazd na Mistrzostwa Europy. W wyniku umowy, która zostanie 
podpisana, sponsor bezpłatnie przekaże: 
1. Koszulki dla zawodniczek po 3 sztuki z naniesieniem m.in. indywidualnego imienia i 

nazwiska, Godła i nazwy paostwa oraz 2 koszulki dla trenera. 
2. Bluzy dla całej ekipy wykonane, podobnie jak koszulki z najwyższej jakości materiałów 

używanych w sporcie wyczynowym. 
3. Kule bowlingowe, po jednej dla każdej z zawodniczek, do wyboru z grupy Ebonite, 

pod warunkiem nawiercenia u jednego z wiertaczy wskazanego przez sponsora z 
międzynarodowymi uprawnieniami. Nawiercenie będzie również bezpłatne. 

 
Ad. IV 6: Ustalenie formatu i zatwierdzenie miejsca Indywidualnych Mistrzostw Polski 

Zawody odbędą się na kręgielni Fantasy Park w Toruniu. 
Ustalono następujące założenia do turnieju: 
1. Wszyscy zawodnicy rozgrywają 18 gier na 3 smarowaniach, których suma decyduje o 
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zajętym ostatecznym miejscu. 
2. Zawody odbywad się będą 3 dni – od piątku do niedzieli. 
3. Kolejnośd smarowao ustalona została w wyniku losowania, na podstawie którego w 

piątek zagramy na krótkim, w sobotę na długim, a w niedzielę na średnim. 
4. Zapisy na zawody będą przyjmowanie tylko na piątek z pominięciem pierwszych 12 

zawodników z rankingu kadry seniorów, którzy zostaną przyporządkowani do 
ostatniej tury. W kolejnych dniach zawodnicy będą ustawieni na podstawie 
osiągniętych wyników. 

 

V. Zakooczenie zebrania. 

 

 

          ……………………………………..                           …………………………………… 

          Przewodniczący Zebrania                                          Sekretarz Zebrania 

                Mariusz Musialik                                               Przemysław Kantecki 


