
 
 

 

     Zebranie Zarządu PZK SBS   
Konferencja internetowa  18.10.2012 

godz. 21.00  
 

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

 
  Mariusz Musialik, 

 Krzysztof Olesioski, 

 Przemysław Kantecki, 

 Tomasz Gapioski, 

 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. Zmiana punktu regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski, dotyczący usunięcia części 
zapisu w punkcie 56 z regulaminu DMP ograniczającego napisy reklamowe na koszulkach 
do pow 200 cm/kw.  Zarząd zmienił brzmienie pkt. regulaminu na 
  

„Drużyna podczas rozgrywek musi występowad w jednakowych strojach klubowych (dotyczy to 
również koloru spodni, szortów, spódniczek), Dopuszcza się minimalne różnice w odcieniu. Na 
koszulkach musi się znajdowad emblemat klubu, dopuszczalne są napisy o treści reklamowej.” 
 

5. Decyzja o przyznaniu punktów do cyklu GPP w przypadku turniejów wpisanych do TIB w 
datę GPP :  

 



1. Grupa A: od 190 pkt, zawodnicy otrzymają punkty w tej grupie w przypadku startu w turniejach 
Funbowling wpisanych do TIB w miejsce GPP w grupie od 195 pkt. 

Analogicznie pozostałe grupy. 

2. Grupa B: 170-190 pkt, start w grupie od 175-195 pkt.  

3. Grupa C: 150-170 pkt, start w grupie od 135-175. 

4. Grupa D: 130-150 pkt, bez przyznania punktów (w przypadku turniejów Funbowling). 

5. Grupa E: do 130 pkt, start w grupie poniżej 135. 

 

Decyzja dotyczy punktacji na poziomie turnieju GPP rangi SILVER. 

 

6. Decyzja o przyjęciu oferty firmy GEMAX, dotyczącą wykonania smarowania torów na 
Mistrzostwach Polski Par i Trójek: 
 

Oferta dotyczy wykonania smarowania za pomocą maszyny KEGEL KUSTODIAN, jej specjalnej wersji 
turniejowej do obsługi imprez rangi mistrzowskiej. Będzie to maszyna, która aktualnie smaruje tory 
na ECC w Holandii. 
Smarowanie będzie ustawione i obsługiwane przez: 
- Gus Falgien (Vice-President of Kegel USA), 
- Katarzyna Krogulecka - przedstawiciel Kegel USA w Polsce. 
Smarowanie będzie ustawione wg następujących parametrów: 
- dla Par SPORT LONG, 
- dla Trójek SPORT MEDIUM 
i będzie spełniało kryteria i standardy Firmy KEGEL USA, światowego lidera w tej branży. 
Będzie ono wykonane za pomocą płynów i olejów Firmy KEGEL z USA. Szczegółowe parametry 
sterowania zostaną udostępnione do publicznej wiadomości przed pierwszym smarowaniem 
każdego typu, dla zachowania równości szans zawodników biorących udział w Mistrzostwach. 
Jednocześnie po zakooczonych turach wykonane zostanie smarowanie standardowe kręgielni dla 
zatarcia smarowania turniejowego, tak aby nie można było na torach wolnych lub po grach 
turniejowych, dokonywad treningów. 
 

7. Decyzja o zaakceptowaniu oficjalnego plakatu Mistrzostw Polski Par i Trójek w wersji 
zaproponowanej przez organizatora firmę PinPro. 

 
8. Decyzja Zarządu o wystosowaniu pisma do firmy GEMAX z pytaniem o podanie 

oficjalnego terminu turnieju MASTERS Grand Prix Polski 2011-12. 
 

9. Przewodniczący PZK SBS zamknął zebranie. 
 

 


