Zebranie Sekcji Bowlingu Sportowego nr 2
- Prezydium i Zarząd SBS
Poznań, 29.06.2013r.

I. Otwarcie zebrania i sprawdzenie obecności
II. Obecni na Zebraniu:
- Mariusz Musialik
- Maciej Kwiatkowski
- Dawid Szpański
III. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
- na przewodniczącego Zebrania wybrano Mariusza Musialika
- na sekretarza Zebrania wybrano Macieja Kwiatkowskiego
IV. Przedstawienie programu zebrania
1. Format organizacji Indywidualnych Mistrzostw Polski 2014.
2. Organizacja cyklu Grand Prix Polski 2013/2014.
3. Stroje reprezentacyjne Kadry zawodniczej na Mistrzostwa Świata 2013.
4. Licencje zawodnicze 2013/2014.
5. Kryteria Kadry – format, system rankingowy.
6. Ustalenie wstępne Terminarza Imprez Bowlingowych PZK SBS na sezon 2013/2014.
7. Projekt : „Drużynowy Puchar Centrów Bowlingowych 2014”.
8. Projekt: „Polish Open 2014”.
9. Reklama na licencjach bowlingowych.
V. Podjęcie decyzji i uchwał
Ad.1.
Przedstawiono propozycję rozszerzenia formatu rozgrywek do dwóch etapów:
− eliminacje regionalne,
− turniej finałowy IMP 2014.
Propozycja zakłada przeprowadzenie ogólnopolskich eliminacji do IMP 2014 poprzez
organizację równoległą turniejów regionalnych w czterech ośrodkach:
− Bytom (dla regionu południe-wschód),
− Wrocław lub Opole (dla regionu południe-zachód),
− Płock (dla regionu centralnego i północ-wschód),
− Toruń (dla regionu północ i północ-zachód).
Podział terytorialny przypisujący zawodników do danego regionu przeprowadzony będzie
na podstawie adresu miejsca zamieszkania.
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Rzeczywisty zakres obszarowy regionów do zdefiniowania po przystąpieniu do realizacji
projektu.
Propozycja ma na celu zwiększenie aktywności sportowej i udziału obecnych członków
PZK SBS oraz zachęcenie nowych członków do udziału w tej prestiżowej imprezie.
Ad.2.
Na podstawie przedstawionych informacji, dotyczących odzyskania pełni praw do nazwy
cyklu „Grand Prix Polski”, proponuje się reaktywację obejmowanego patronatem PZK SBS
cyklu.
Dodatkowo proponuje się, dla zachęcenia potencjalnych organizatorów, włączenie
najwyższej rangi turniejów cyklu do kadrowego systemu punktacji, oraz zwolnienie z
opłat licencyjnych dotyczących praw organizacji wszystkich turniejów rangi GPP.
Cykl powinien obejmować nie więcej niż trzy/cztery turnieje najwyższej rangi, wpisane do
TIB PZK SBS, włącznie z największą proponowana do uzyskania przez zawodników ilością
punktów w rankingu oraz inne niezależne turnieje wpisane do TIB.
Turnieje najwyższej klasy rozgrywkowej powinny być wpisane do terminarza bez
równolegle prowadzonych innych rozgrywek patronowanych przez PZK SBS.
Turnieje niższej rangi mogą być wpisywane na jeden, równoległy termin.
Ad.3.
Przedstawiono ofertę sponsora przekazania 3 000 zł na zakup oraz wykonanie
emblematów na koszulkach dla Reprezentacji Polski na występ w Mistrzostwach Świata
w Kręglarstwie Dziesięciofigurowym - mężczyzn i kobiet w Henderson (Las Vegas),
Nevada, USA, w dniach 18 - 31 sierpnia 2013r. Sponsor pragnie pozostać anonimowy oraz
aby na w/w strojach nie widniały żadne znaki lub treści z nim związane.
W związku ze zniesieniem zakazu występowania, podczas imprez tej rangi, w strojach
oznakowanych znakami handlowymi sponsorów indywidualnych poszczególnych
zawodników, zaproponowano co następuje.
W przypadku pojawienia się potencjalnych sponsorów indywidualnych oczekuje się
złożenia odpowiedniej prośby zawodników o umieszczenie logo ich indywidualnego
sponsora uargumentowane rzeczywistym wkładem na wyjazd dla zawodnika i całej
drużyny.
W przypadku zgody PZK SBS ustalona zostanie wielkość logo i miejsce na koszulkach.
Do rozwiązania należą jeszcze kwestie:
− obowiązku zwrotu koszulek do Zarządu (przynajmniej jednej „czystej”, z dwóch
zapewnionych),
− wykonania jednej koszulki „czystej” bez oznakowań sponsorskich czy imienia
i nazwiska
oraz jednej koszulki imiennej dopuszczające znakowanie handlowe.
Do rozpatrzenia pozostaje kwestia stworzenia odrębnego Regulaminu Reprezentacyjnej
Kadry Polski PZK SBS, który zawierałby spis norm dotyczących powinności, zachowań oraz
sankcji karnych obowiązujących członków Kadry.
Ad.4.
Licencje zawodnicze PZK SBS w sezonie 2013/2014, dla nowych członków sekcji, którzy
nie mieli nadanego wcześniej numeru licencji, będą przyznawane nieodpłatnie z datą
ważności do zakończenia bieżącego sezonu.
Warunkiem przyznania licencji zawodniczej jest złożenie stosownego wniosku
licencyjnego.
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Licencje nowe będą widniały w systemie ewidencji elektronicznej i nie będą drukowane
na kartach plastikowych.
Pozostałe warunki dotyczące wysokości opłat licencyjnych, podziału na kategorie oraz
inne dotyczące transferów, nie były dyskutowane co może wskazywać na docelowe
utrzymanie ich na poziomie równym do poprzedniego sezonu rozgrywek.
Ad.5.
W toku dyskusji przedstawiono propozycje rozszerzenia zakresu imprez wchodzących do
punktacji Kryteriów Kadry. Do systemu punktacji kryteriów kadry zaliczane będą, jak
dotychczas, Mistrzostwa Polski Par i Trójek, Indywidualny Puchar Polski, Indywidualne
Mistrzostwa Polski, Kryteria Kadry (cykl 3 imprez głównych GPP, Puchar QubicaAMF,
Polish Cup).
Propozycja zakłada cykliczne rozgrywanie zawodów w przypadających im powtarzalnych
terminach (obejmujących dany miesiąc) oraz prowadzenie rankingu w sposób ciągły. W
ten sposób zawodnicy uczestniczący w danej imprezie, rozgrywanej cyklicznie (każdego
roku), otrzymają punkty rankingowe, które będą przyznawane na okres 1 roku lub do
następnej edycji danej imprezy lub imprezy ją zastępującej w tym samym terminie. Po
upływie tego okresu lub nie wzięciu udziału w tej imprezie, w roku następnym, punkty
tracą ważność.
Ilość turniejów rankingowych może się zmieniać w każdym okresie wakacyjnym, ale
będzie podawana na cały sezon bowlingowy z góry.
Propozycja wymaga akceptacji oraz dopracowania szczegółów.
Ad.6.
Przedstawiono propozycję Terminarza Imprez Bowlingowych PZK SBS na sezon
2013/2014.
Szczególną uwagę poświęcono początkowym miesiącom nadchodzącego sezonu oraz
rozmieszczeniu głównych imprez mistrzowskich i pucharowych szczebla centralnego,
z uwzględnieniem terminu zgłoszonej, kolejnej edycji imprezy STEGU CUP 2013 w
formacie GPP, jak również terminarza i umiejscowienia zgrupowań kadry juniorów.
W sprawie organizacji zgrupowań kadry juniorów wstępnie ustalono ich rozmieszczenie
i biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę z centrami bowlingowymi przyjęto
następującą kolejność i umiejscowienie zgrupowań: Ostróda, Włocławek, Opole.
Szczegółowy TIB PZK SBS 2013/2014 opracował Przewodniczący PZK SBS M.Musialik.
Ad.7.
W celu wprowadzenia działań mających na celu promowanie bowlingu sportowego, jako
dyscypliny sportowej, uprawianej regularnie przez większą rzeszę zawodników na
szczeblach regionalnych, proponuje się zorganizowanie centralnych rozgrywek
finałowych dla najlepszych drużyn z lig regionalnych (tzw. lig domowych) oraz zachęcenie
organizatorów do uzupełniania elektronicznego katalogu wyników zawodników w
oparciu o wykorzystanie obecnego systemu scorringowego. Zaleca się wprowadzenie
licencjonowania zawodników również na szczeblach regionalnych. Przy nowych
licencjach zaleca się stosowanie opisanego powyżej systemu. Dla zawodników, którzy
cyklicznie będą brali udział tylko w rozgrywkach szczebla regionalnego, proponuje się
wprowadzenie opłaty podstawowej licencyjnej w wysokości 10zł / za sezon rozgrywek.
Szczegóły turnieju finałowego i systemu kwalifikacji drużyn do tego turnieju wymagać
będą dalszego opracowania w przypadku akceptacji i przystąpienia do realizacji zadania.
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Ad.8.
Przewodniczący M.Musialik przedstawił propozycję zorganizowania w okresie
wakacyjnym otwartego turnieju bowlingowego pod nazwą „Polish Open”. Turniej o
charakterze międzynarodowym powinien być zgłoszony do terminarza EBT w roku 2014 i
z pewnością spowodowałby większe zainteresowanie i popularyzację sekcji oraz
dyscypliny bowlingu sportowego na terenie kraju, oraz nadał nowy, świeży wizerunek,
zarówno federacji krajowej jak i polskiemu bowlingowi.
Zadanie do realizacji w miesiącach lipiec-sierpień 2014 roku.
Ad.9.
Postanowiono, podobnie jak w roku ubiegłym, o umieszczeniu na allegro sprzedaży
miejsca na reklamę dla sponsorów Związku. Sprzedaż obejmie całkowitą powierzchnię
rewersu licencji. Podmioty startujące w przetargu mogą się łączyć i umieszczać większą
ilość swoich reklam.
VI. Zakończenie zebrania przez Przewodniczącego

Sporządził:
Maciej Kwiatkowski
Kapitan sportowy PZK SBS
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