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propozycja zmiany w regulaminie DMP na sezon 2017/2018

1

propozycja 14 drużyn w ekstraklasie i 14 w I lidze

2

propozycja rozegrania 14 kolejek w ekstraklasie i I lidze

3

propozycja rozegrania wszystkich zawodów ekstraligi i I ligi w Łodzi
(stąd połaczenie I ligi w jedną klasę rozgrywkową)- cel: ujednolicnie
warunków (maszyna natryskowa, ta sama pula smarowao) , obniżka
kosztów wynajmu kręgielni, brak konieczności przemieszczania się
zawodników w trakcie jednej kolejki pomiędzy miastami.

Uwagi z zebrania w dniu 30.09.2017

Ad 1/ zgłaszano zbyt dużą ilośd drużyn w
ekstraklasie powodującą dużą dysproporcję w
wynikach pomiędzy pierwszą i ostatnią drużyną

Ad2/ zgłaszano zbyt dużą ilośd wyjazdów, zbyt
wysokie koszty, zbyt duże obciążenie czasem.

A3/ zgłaszano, że problemem nie jest samo
smarowanie, a topografia torów. Drużyny
ekstraligowe chciały zachowad prawo z ubiegłego
sezonu do rozegrania zawodów na kręgielni
wskazanej przez drużynę będącą gospodarzem
kolejki.

decyzja zarządu SBS
Ad1/ docelowo 10 drużyn w ekstraklasie, 14 w I lidze. Ostateczna ilośd zostanie
określona po barażach i po zgłoszeniach. Prawo do startu w ekstraklasie mied będzie 8
drużyn wyłonionych wg regulaminu z ub. sezonu (pierwszych 5 drużyn, dwie awansujące
z I ligi, jedna wyłoniona po barażach). Sposób wyłonienia kolejnych dwóch drużyn
podamy po zbilansowaniu ilości drużyn, które zgłoszą się do nowego sezonu.
Przewidujemy awans większej ilości drużyn z baraży
Ad2/ ograniczenie do rozegrania 10 kolejek w 5 weekendów, po dwa dni rozgrywkowe
każdy (sobota, niedziela). Obowiązuje zarówno dla Ekstraklasy, jak i I ligi
Ad3/ Docelowo nadal wskazuje się Łódź, jako miejsce rozgrywania wszystkich
kolejek.Celem jest ujednolicenie warunków rozgrywania zawodów (ta sama topografia
torów, ta sama maszyna smarująca, smarowanie z puli ogłoszonej przed
sezonem),obniżka kosztów. Dla drużyn z I ligi jest to obligatoryjne. Zachowane zostaje
prawo drużyn z Ekstraligi do wskazania przez gospodarza kolejki kręgielni, na której
rozegrane będą zawody. Warunkiem jest zgłoszenie tego faktu wraz ze zgłoszeniem
drużyny do rozgrywek w sezonie 2017/2018. Gospodarz kolejki ma obowiązek
zapewnienia maszyny natryskowej i wyboru smarowania z puli sezonu. Niezastosowanie
się do tych zasad skutkowad będzie odebraniem punktów uzyskanych przez
drużynę/organizatora w danej kolejce.

