Spotkanie Zarządu SKK PZKręgl.

Sieraków, 28.01.2018 r.

Uczestnicy:
Maciej Kląskała – Przewodniczący SKK
Radosław Cwojdziński – Z-ca Przewodniczącego SKK
Jarosław Bonk – Członek Zarządu
Karol Nowak – Członek Zarządu
Marek Torka – zaproszony gość – Trener Kadry Narodowej Juniorów/rek i Juniorów/rek Młodszych

1.
2.

Omówienie zagadnień związanych z KN Juniorek i Juniorów i przygotowań do MŚ w Rumunii.
Omówienie spraw bieżących przez Kapitana Sportowego.

Ad. 1
Marek Torka zapoznał Zarząd Sekcji z planem przygotowań do MŚ U23 w Rumunii, które odbędą się w maju w
Rumunii. Oprócz startów w ligach i turniejach ważnym sprawdzianem dla KN będzie konsultacja, która odbędzie się
w Tarnowie Podgórnym w dniach 23-25.03.2018 r.
Konsultacja odbędzie się na kręgielni Vector oraz na hali OSiR w Tarnowie Podgórnym.
Szczegółowy plan konsultacji zostanie przesłany przez trenera Torkę w ciągu tygodnia.
Podjęto decyzję, że przygotowaniami do wyjazdu na MŚ w Rumunii – rezerwację miejsc noclegowych oraz
przygotowanie budżetu finansowego – zajmą się Radosław Cwojdziński oraz Maciej Kląskała. Rezerwację
powinniśmy zamknąć jak najszybciej z uwagi na to, aby baza noclegowa była jak najbliżej obiektu, gdzie będą
rozgrywane MŚ. Ważne aby zapewnić dogodne warunki pobytowe naszej reprezentacji.
Podjęto też krótką dyskusję o KN Seniorów. Na stronie SKK brakuje informacji o powołanej przez sztab szkoleniowy
szerokiej KN zgłoszonej do Ministerstwa Sportu. Powinno to zostać opublikowane w najbliższym czasie.
W regulaminie powoływania KN Seniorów powinien się pojawić dodatkowy zapis, że alternatywą do startów w
superlidzie w Polsce powinny być też ligi zagraniczne. Ta poprawka zostanie wprowadzona natychmiast. W
domyśle oczywiście ligi zagraniczne były brane pod uwagę ale oczywiście zapis powinien być bardziej czytelny.
2. Kapitan Sportowy poruszył kilka istotnych kwestii wymagających interwencji Zarządu i podjęcia decyzji.
• KS Polonia 1912 Leszno nie pojawiła się na 3 turnieju Centralnej Ligi Juniorów i do dnia dzisiejszego nie
usprawiedliwiła tej nieobecności. – zgodnie z regulaminem CLJ i opłat na sezon 2017/2018 – Zarząd SKK
nakłada karę regulaminową 1000zł na KS Polonia 1912 Leszno
• Mikołaj Konopka nie został powołany do KN Seniorów na 2018 rok, co może być niezrozumiałe z uwagi na
wysoki poziom sportowy, które aktualnie reprezentuje zawodnik. Maciej Kląskała zwrócił uwagę, że na
Komisji Szkoleniowej ta sytuacja została wyjaśniona. Mikołaj Konopka w poprzednim sezonie zachował
się nieprofesjonalnie i nie przyjął w ostatniej chwili powołania do Reprezentacji Polski na MŚ w
Niemczech, argumentując to jedynie tym, że „niepodoba” mu się skład drużyny. Ten argument a także
inne sytuacje wcześniejsze (obrażanie publiczne w mediach społecznościowych wybranych osób
związanych z kręglarstwem klasycznym) a także niesportowe zachowanie podczas wybranych zawodów,
spowodowało taką decyzję. Udział zawodnika w KN Seniorów jest możliwy w przyszłości ale to zależy
od tego, w jaki sposób zawodnik będzie się zachowywał w przyszłości. Przy niepowoływaniu zawodnika
do KN na 2018 rok powołano się na punkt 5 regulaminu powoływania do Kadry Narodowej Seniorek i
Seniorów, który brzmi: „Warunkiem niezbędnym jest również odpowiednia postawa godna Kadry
Narodowej nie tylko na torach podczas zawodów ale również poza nim.”
• Kapitan Sportowy zwrócił uwagę, że ze środków zakazanych WADA zniknął alkohol. Należy się zastanowić
jaki to może mieć wpływ na stosowanie tego środka przez zawodniczki i zawodników podczas imprez
sportowych. W dyskusji zwrócono uwagę, że alkohol zniknął z listy WADA ale nie ma to wpływu na to, że
w Polsce picie alkoholu jest zakazane podczas zawodów sportowych i nadal obowiązuje. Przyjmujemy
założenie, że w regulaminach zawodów centralnych powinien znaleźć się zapis, że podczas całego
turnieju może być prowadzona kontrola na posiadanie alkoholu w wydychanym powietrzu i grozi to
dyskwalifikacją, zgodnie z aktualnymi regulaminami.
• Kapitan Sportowy zwrócił uwagę, że sędziowie nie przesyłają na bieżąco sprawozdań co powoduje, że
brakuje informacji o kartkach za niesportowe zachowanie. Kapitan Sportowy nie może prowadzić na
bieżąco tabeli z kartkami za niesportowe zachowanie i wprowadzać regulaminowe kary zawieszeń.

•

•

Kapitan Sportowy wystąpi do Kolegium Sędziów aby zwrócić uwagę sędziom, którzy pełnią funkcje
Sędziego Głównego. Zwracamy uwagę, że Sędzia Główny za dodatkowe obowiązki pobiera dodatkowe
wynagrodzenie.
Kapitan Sportowy zwrócił uwagę, że nie wręczono Dyplomów za ustanowione rekordy Polski. W
najbliższym czasie (na następnych zawodach) zawodniczki i zawodnicy otrzymają wyróżnienia za
ustanowienie nowych Rekordów Polski (Nicoletta Dudziak – otrzymała podczas Pucharu Starosty w
Sierakowie, Mateusz Goździk, drużyna KN Seniorów).
Kapitan Sportowy zwrócił uwagę na problem niestawiania się zawodników na finały GPP (w Gostyniu byli
to Szymon Adamczak i Zbigniew Klimański) oraz niską frekwencję osób na zakończeniu zawodów.
Zawodniczki i zawodnicy mają prawo do niestawienia się do finału zawodów z różnych powodów.
Zwrócić należy jedynie uwagę by to było zgłaszane do sędziego głównego zawodów. Należy się
zastanowić czy losowanie nagrody za uczestniczenie zawodów nie rozdawać tylko wśród osób obecnych
na zakończeniu. Należy zwrócić uwagę klubom, że nieobecność podczas zakończenia jest brakiem
profesjonalizmu, brakiem szacunku dla najlepszych w turnieju a także dla organizatorów turnieju.

Na tym wyjazdowe posiedzenie Zarządu SKK w Sierakowie zakończono.

