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1. Omówienie problematyki, jaką zajmuje się Sekcja Kręglarstwa Klasycznego i opracowanie listy Komisji 
Problemowych, które będą pracować we współpracy z Zarządem Sekcji. 

2. Propozycje kandydatur osób, które mogą tworzyć poszczególne Komisje Problemowe. 
3. Warsztaty w zakresie problemów, które należy rozwiązać w polskich kręglach i które powinny znaleźć się na 

liście celów do realizacji. 
 

Ad. 1 
Do tej pory w ramach Sekcji Kręglarstwa Klasycznego funkcjonowały następujące komisje problemowe: 
- Komisja Techniczna i rozwoju kręglarstwa klasycznego 
- Kolegium Sędziów SKK 
- Komisja szkoleniowa SKK 
- Komisja ds. Gier i Dyscypliny 
- Komisja Organizacji Imprez Sportowych i PR 
 
W ramach statutu i regulaminu Komisji Dyscyplinarnej w ramach sekcji musi występować Komisja Gier i Dyscypliny, 
którą kieruje Kapitan Sportowy (§45 pkt. 2.1.a. Statutu oraz §6 pkt.1.1.a. Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej). 
 
Obowiązkowo należy utrzymać Kolegium Sędziów, którego skład należy powołać z uwagi na deklarację zakończenia 
pracy na rzecz tej komisji Ryszarda Bonka i Bronisława Bednarka. 
Warto powołać skład Kolegium Sędziów złożony z sędziów, którzy mają największe doświadczenie w prowadzeniu 
przede wszystkim zawodów ogólnopolskich oraz meczy ligowych. 
Kolegium Sędziów powinno przyjrzeć się regulaminowi pracy Kolegium i dostosować go do rzeczywistości. 
 
Komisja Techniczna i rozwoju kręglarstwa powinna zostać rozwiązana. Jej zadania powinny zostać rozdzielone. 
Z uwagi na to, że weryfikację techniczną kręgielni wykonują sędziowie, wyznaczeniu przez OZKręglarskie, zadania z tym 
związane (wydawanie certyfikatów dla kręgielni) powinny znaleźć się w kompetencjach Kolegium Sędziów. 
 
Komisja Organizacji Imprez Sportowych i PR, do tej pory realizowała zadania związana z organizacją imprez 
centralnych. Zadania tej komisji powinny być realizowane przez nową Komisję Marketingu i Rozwoju Kręglarstwa, 
która przejmie też część zadań od Komisji Technicznej i rozwoju kręglarstwa. 
 
Komisja Marketingu i Rozwoju Kręglarstwa powinna zajmować się przede wszystkim opracowaniem i 
zarządzaniem realizacją strategii marketingowej SKK PZKręgl., przede wszystkim wsparcie marketingowe imprez 
centralnych, w tym centralnych rozgrywek ligowych. W ramach tej komisji powinniśmy opracować elementy strategii 
związanej z promocją kręglarstwa klasycznego, katalog „produktów” które da się „sprzedać” na rynku promocji przez 
sport. 
 
Komisja Szkoleniowa SKK powinna być złożona z powołanego zespołu trenerów Kadry Narodowej i współpracować z 
Szefem Wyszkolenia PZKręgl. by realizować plan „ministerialny” dla Kadry Narodowej oraz z klubami sportowymi, które 
szkolą zawodniczki i zawodników. Komisja Szkoleniowa powinna brać czynny udział w ustalaniu Kalendarza Sportowego 
na sezon, wspólnie z Komisją Gier i Dyscypliny. 
 
Reasumując powyższe rozwiązania, Zarząd SKK PZKręgl. podjął decyzje w formie uchwały nr 1 z dnia 07.05.2017 r. o 
powołaniu od nowego sezonu kręglarskiego, tj. 2017/2018 następujących komisji: 
 
- Komisja ds. Gier i Dyscypliny 
- Kolegium Sędziów SKK 
- Komisja szkoleniowa SKK 
- Komisję Marketingu i Rozwoju Kręglarstwa 
 
Składy komisji zostaną podane w okresie letnim, po przeprowadzeniu rozmów z potencjalnymi jej członkami. 
 
  



Uchwała Zarządu SKK PZKręgl. nr 1 z dnia 07.05.2017 r. 
 
 
Zarząd jednogłośnie uchwalił, że od sezonu 2017/2018 w ramach Sekcji Kręglarstwa 
Klasycznego będą działały następujące komisje problemowe: 
 
- Komisja ds. Gier i Dyscypliny 
- Kolegium Sędziów SKK 
- Komisja szkoleniowa SKK 
- Komisję Marketingu i Rozwoju Kręglarstwa 
 
Składy komisji zostaną podane w okresie letnim, po przeprowadzeniu rozmów z 
potencjalnymi jej członkami. 
 
Do końca sezonu 2016/2017 komisje problemowe działają w niezmienionych 
składach. 
 
 
	


