Toruń, 20.05.2012
Protokół sędziowski
W dniach 18-20 na kręgielni Fantasy Park w Toruniu rozegrane zostały zawody rangi
mistrzowskiej:
Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn 2012
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Organizatorem z ramienia PZK SBS była firma PinPro sp. z o.o.
Zawody rozegrane zostały według regulaminu sporządzonego i zatwierdzone przez Zarząd
Sekcji Bowlingu Sportowego.
Zawody rozegrane zostały na trzech smarowaniach: krótkim, średnim oraz długim, które
zostały wybrane przez Komisję Techniczną Sekcji Bowlingu Sportowego oraz
zaakceptowane przez Zarząd Bowlingu Sportowego.
Stan torów oraz smarowanie bez zastrzeżeń. Rozbiegi były kontrolowane przez zawodników
przed rozpoczęciem każdej tury, a wszelkie zgłaszane uwagi dotyczące rozbiegów
natychmiast sprawdzane i w razie nieprawidłowości poprawiane przez obsługę techniczną
kręgielni.
Poddano kontroli ważność badań lekarskich. Wszyscy zawodnicy posiadali ważne badania
lekarskie. W przypadku juniorów do 21. roku życia posiadali oni badania wykonane przez
specjalistę medycyny sportowej lub lekarza uprawnionego do wydawania orzeczeń
sportowych do 21. roku życia.
Podczas piątkowej tury o godzinie 11.30 awarii uległa para torów 3-4. W związku z długą
naprawą, wyniki zawodników z danej gry zostały przepisane i dokończyli oni tę grę po
zakończeniu przez resztę zawodników 6 gier. Gra została dokończona na tej samej parze
torów. Ze względu na długą przerwę w grze, Sędzia przyznał zawodnikom dodatkowe 5
minut rozgrzewki.
Podczas tury sobotniej o godzinie 9.00 awarii uległ czujnik wykrywania fauli na parze
torów 7-8. Podjęta została decyzja o wyłączeniu czujnika do końca tury. Poprawność
wykonywania rzutów do końca tury sprawdzał sędzia.
Wszystkie tury odbywały się w obsadzie 4 zawodników na parze torów. W przypadku liczby
zawodników niepodzielnej przez 4 organizator zapewniał Busterów.
Niedzielna tura o godzinie 9.00 rozegrana została na torach 3-12 ze względu na absencję
zawodników.
Zawodnik Dawid Lewandowski/SKF XL Bowling nie poinformował Organizatora o swojej
nieobecności w odpowiednim terminie. W zaistniałej sytuacji zawodnik Robert Ostaszyk/
TKB Toruń nie mógł przystąpić do zawodów, ponieważ wszystkie 3 tury były w pełni
obsadzone, a zawodnik ten zapisany był na listę rezerwową. W związku z powyższym
Sędzia wystosuje pismo do Komisji Gier i Dyscypliny o ukaranie zawodnika Dawida
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Lewandowskiego karą 3 punktów karnych zgodnie z §8. pkt. 2. ppkt. C Ogólnego
Regulaminu Zawodów w Bowlingu Sportowym.
Zawodnik Sławomir Danielski/ KB Rodło Piła nie posiadał w piątek przepisowych spodni.
Sędzia dopuścił zawodnika do gry, jednocześnie karając zawodnika żółtą kartką.
Zawodnik Wojciech Piotrowski/ OKS Ostróda zgłosił po turze piątkowej kontuzję i
poinfomormował sędziego, iż w dalszej części zawodów nie wystąpi.
Zawodnik Paweł Dąbrowski/ TKB Toruń zgłosił telefonicznie kontuzję przed turą w
niedzielę i nie wystąpił w dalszej części zawodów.
Zawodnik Maciej Skucik/ OKB Orzeł w trakcie trwania rozgrzewki niedzielnej tury o
godzinie 9.00 zgłosił telefonicznie swoją obsencję. Zgłoszenie było spóźnione, jednak
biorąc pod uwagę kulturę zawodnika oraz dobre chęci, Sędzia nie nałożył na zawodnika
kary.
Zawodnicy Andrzej Meronk/ Sztorm BC Gdańsk oraz Marcin Graczyk/ WB Bowl Ożarów
nie stawili się na niedzielnej turze o godzinie 9.00, jednocześnie nie informując o tym fakcie
Sędziego oraz Organizatora. Sędzia uznał to za niesportowe zachowanie i ukarał
zawodników żółtymi kartkami. Ze względu na absencję zawodników, informacja o
nałóżeniu kar zostanie wysłana do przedstawicieli klubowych.
Po zakończeniu piątkowej tury o godzinie 18.30 zawodnicy z miejsc 1-6 Rankingu Kadry, tj.
Paweł Bielski/ WKB Warszawa, Mariusz Musialik/ KCKB Jura Częstochowa, Przemysław
Antuszewicz/ KCKB Jura Częstochowa, Krzysztof Olesiński/ KB Emka Koszalin, Adam
Błaszczak/ TKB Toruń oraz Dawid Szpański/ WKB Warszawa zostali przebadani przez
Sędziego alkomatem. Badania wykazały wynik 0,00‰ .
Zawody rozegrano zgodnie z wytycznymi i przepisami ETBF oraz WTBA.

Sędzia Główny zawodów
Błażej Wiśniewski

