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9 sierpnia 2015r. 

 
Komunikat Zarządu Sekcji Bowlingu Sportowego 

Polskiego Związku Kręglarskiego 
   

W wyniku zakończenia intensywnych prac związanych z opracowaniem Regulaminu 

Drużynowych Mistrzostw Polski PZK SBS w sezonie 2015-2016 mamy przyjemność 

zaprezentować jego ostateczną wersję, zatwierdzoną przez Zarząd PZK SBS, podczas kolejnej 

konferencji internetowej, w dniu 9 sierpnia 2015r. Oprócz komunikowanych poprzednio zmian 

ww. Regulamin zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące formatu rozgrywek najwyższej klasy 

rozgrywkowej DMP. Ustalenie ostatecznego sposobu prowadzenia rozgrywek Ekstraklasy 

połączone z potrzebą utrzymania powtarzalnej ilości drużyn uczestniczących w rozgrywkach tej 

klasy oraz I Ligi Północ i I Ligi Południe spowodowały wprowadzenie warunkowego systemu 

rozgrywek barażowych w niższych klasach rozgrywkowych.  

W związku z powyższym zachęcamy ponownie, Kluby oraz osoby odpowiedzialne za 

prowadzenie drużyn klubowych podczas rozgrywek, do wnikliwej i wyważonej analizy zmian, 

które z racji rozbudowanej formy regulaminu zamieszczono wytłuszczonym drukiem.  

Przypominamy również o zbliżającym się ostatecznym terminie wysyłania zgłoszeń do 

rozgrywek DMP PZK SBS w sezonie 2015-2016, który ubiega z dniem 14 sierpnia 2015r.  

Nadesłane zgłoszenia drużyn do rozgrywek DMP PZK SBS będą, w miarę możliwości, na 

bieżąco aktualizowane w odpowiednim dokumencie, w zakładce „Regulaminy” na stronie 

internetowej Sekcji www.pzksbs.pl. 

 Z powodu dużej intensyfikacji rozgrywek zaplanowanych w pierwszych tygodniach 

nowego sezonu bowlingowego Zarząd podjął decyzję o przesunięciu, poprzez 

wprowadzenie Aneksu nr 1 do Terminarza Imprez Bowlingowych z dnia 01.08.2015r., daty 

rozgrywek Mistrzostw Polski Par i Trójek na termin od 23.10 do 25.10.2015r.  

Ponadto, przed opublikowaniem oficjalnych i podpisanych protokołów Zebrań, pragniemy 

poinformować, że w dniu 19 lipca 2015r. Zarząd postanowił jednogłośnie o wprowadzeniu 

w nadchodzącym sezonie rozgrywkowym klubowego charakteru rozgrywek Mistrzostw 

Polski Par i Trójek. 
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W związku z koniecznością usprawnienia procedury dotyczącej licencji zawodniczych 

PZK SBS, Zarząd zdecydował, że rejestrowanie nowych oraz odnawianie już posiadanych 

licencji będzie prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego formularza E-Licencja 

znajdującego się na stronie internetowej www.pzksbs.pl.  

W związku z pierwszymi nieudanymi próbami odnawiania licencji zawodniczych prosimy 

o powstrzymanie się przed ponownymi działaniami do czasu zakończenia prac  

przygotowujących system elektronicznej ewidencji licencji na sezon 2015-2016. 

Zakończenie przygotowań oraz ponowne otwarcie dostępności systemu E-Licencja 

przewidywane jest na dzień 17 sierpnia 2015r. o czym poinformujemy w odrębnym 

komunikacie. 

 Dodatkowo informujemy potencjalnych organizatorów zewnętrznych turniejów 

obejmowanych patronatem PZK SBS o decyzji Zarządu odstępującej od ustalania konkretnej 

daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń na kolejny sezon. Powyższą zmianę Zarząd postanowił 

wprowadzić poprzez zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Ogólnego Regulaminu Zawodów PZK SBS 

na sezon bowlingowy 2015-2016. 

Wszystkie omawiane w niniejszym komunikacie dokumenty będą udostępnione 

równolegle w formacie dokumentów PDF w serwisie internetowym Sekcji na stronie 

www.pzksbs.pl.  

Jesteśmy przekonani, że zaimplementowane zmiany znacząco przyczynią się do lepszego 

usystematyzowania rozgrywek oraz spotkają się z pozytywnym odbiorem i zrozumieniem ze 

strony zawodników w nich uczestniczących. 

 
 
 
 
Zarząd PZK SBS  

 


