
Konferencja internetowa, 15 lipca 2018 r.

Zebranie Zarządu Sekcji Bowlingu Sportowego

Lista obecności:

1. Tomasz Janicki - obecny

2. Adam Martin - obecny

3. Paweł Wierzbowski– obecny

4. Joanna Merklejn –  obecna

Program:

1. Wybranie Przewodniczącego zebrania oraz Sekretarza.

2. Zatwierdzenie programu.

3. Dyskusja dotycząca regulaminów oraz TIB.
4. Powołanie komisji
5. Decyzja o ogłoszeniu przetargu na wynajem maszyny smarującej

6. Wolne głosy

7. Przewodniczący zamknął zebranie.

Ad.1

Na Przewodniczącego zebrania wybrano Tomasza Janickiego, na Sekretarza Pawła Wierzbowskiego

Ad.2

Program zebrania zatwierdzono jednogłośnie.

Ad.3

Zarząd spotkał się w celu zatwierdzenia wcześniej przygotowywanych regulaminów i Terminarza 

Imprez Bowlingowych na kolejny sezon bowlingowy. Poniższe regulaminy oraz pozostałe dokumenty 

zostały przyjęte jednogłośnie:

– Terminarz Imprez Bowlingowych na zbliżający się sezon

– Lista komisji działających przy PZK SBS w sezonie najbliższym

– Ogłoszenie o przetargu na wynajem maszyny smarującej

– Ogólny regulamin zawodów w Bowlingu Sportowym

Ad. 4

Zarząd zatwierdził powołane komisje oraz ich członków.



Ad. 5

Została podjęta decyzja o ogłoszeniu przetargu na wynajem maszyny smarującej na zawody 

organizowane przez PZK SBS w kręgielni Król Kul w Łodzi

Ad.6

Zarząd zmienił brzmienie zapisu dot. kosztu transferu oraz wypożyczenia zawodnika między klubami. 
Opłatę za wypożyczenie zawodnika ustala się na kwotę 200zł. Opłatę za transfer zawodnika ustala się na
100zł na rzecz PZK SBS, oraz obligatoryjnie min. 300zł na rzecz klubu z którego zawodnik występuje, 
chyba że kluby postanowią inaczej. Podstawę stanowi Kręglarski Regulamin Sportowy zgodnie z którym, 
w przypadku, gdy kluby nie dochodzą do porozumienia, transfer nie dochodzi do skutku. 

Dla realizacji swych zadań oraz rozwiązywania problemów związanych z bieżącą działalnością sekcji, 
zarząd sekcji powołuje stale lub doraźnie komisje działające na podstawie regulaminów zatwierdzonych 
przez Zarząd Związku. Skład osobowy komisji ustala i zatwierdza Zarząd Sekcji. Jednocześnie Zarząd 
odwołał wcześniej działające przy PZK SBS komisje. 

– Komisja Sportowo-szkoleniowa
– Komisja Gier i Dyscypliny
– Komisja Techniczna
– Komisja Zawodnicza i Licencyjna
– Komisja Public Relations i Marketingku
– Komisja Kręglarstwa (Bowlingu) Rekreacyjnego
– Komisja Finansowa
– Komisja Sędziowska
– Komisja Regulaminowa

Powyższe zmiany, zarząd przegłosował jednomyślnie (4 głosy za, 0 głosów przeciw).

Ad.7

Przewodniczący zamknął zebranie.

Tomasz Janicki
Przewodniczący

Paweł WIerzbowski
Sekretarz


