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1. Regulamin wydawania i przedłużania licencji. 
2. Kalendarz imprez oraz terminarz ligowy. 
3. Powołanie Kolegium Sędziów SKK. 
4. Powołanie Komisji Gier i Dyscypliny, Komisji Szkoleniowej oraz Komisji Marketingu i Rozwoju Kręglarstwa. 
5. Wolne głosy. 

 
 
Ad. 1 
 
Regulamin wydawania i przedłużania licencji został opracowany i został poddany głosowaniu. Jednogłośnie zatwierdzono 
regulamin, który wchodzi w życie od dnia zatwierdzenia. 
Zgodnie z regulaminem, osobą, która będzie zajmowała się wydawaniem i przedłużaniem licencji zawodniczych będzie 
Pełnomocnik Zarządu ds. licencji zawodniczych, który będzie działał w ramach Komisji Gier i Dyscyplin. W nadchodzącym 
sezonie w tej roli został wybrany Leszek Piosik, który wyraził zgodę na przyjęcie tej roli. 
 
Maciej Kląskała opublikuje regulamin na stronie SKK i kregle.net 
 
 
Ad. 2 
 
Zarząd SKK zaakceptował Kalendarz Imprez Sportowych na sezon 2017/2018. Kalendarz będzie jeszcze uzupełniony o 
miejsca rozgrywania imprez mistrzowskich i zostanie oficjalnie zatwierdzony przez Zarząd PZKręgl. 
Kluby jednak mogą już przygotowywać się do sezonu w oparciu o opublikowany kalendarz. 
 
Do rozgrywek ligowych zgłosiło się 6 zespołów do Superligi Kobiet, 7 zespołów do Superligi Mężczyzn oraz 6 zespołów do 
Centralnej Ligi Juniorów. W oparciu o te zgłoszenia przygotowano terminarz ligowy, który również zostanie opublikowany w 
internecie aby kluby mogły już zaplanować działania na nowy sezon. 
 
 
Ad. 3 
 
Przeprowadzono rozmowy z potencjalnymi kandydatami do pracy w Kolegium Sędziów SKK. Zarząd SKK zatwierdził skład 
Kolegium Sędziów SKK: 
Mariusz Kozakiewicz – Przewodniczący 
Roman Bączkiewicz – Członek 
Ireneusz Kaczmarek – Członek 
 
 
 
Ad. 4 
 
Zarząd SKK powołuje nowy skład Komisji Gier i Dyscypliny: 
Jarosław Bonk – Kapitan Sportowy – Przewodniczący 
Leszek Piosik (Pełnomocnik SKK PZKręgl. ds. licencji zawodniczych) 
Skład komisji uzupełniać będą po 1 przedstawicielu z klubów uczestniczących w rozgrywkach ligowych. 
 
Zarząd SKK zobowiązuje kluby do przedstawienia kandydata z klubu do końca lipca. 
 
Ustalono, że zostanie przeprowadzony konkurs na trenerów Kadry Narodowej. Formę konkursu ustali Maciej Kląskała z 
Szefem Wyszkolenia, Zarząd jednak proponuje aby powołać 2 trenerów do kategorii Juniorów/rek Młodszych i Juniorów oraz 
2 trenerów do kategorii Seniorów/rek. 
Wyłoniony w konkursie skład trenerów oraz Szef Wyszkolenia będą tworzyć Komisję Szkoleniową SKK 
 
Zarząd SKK powołał skład Komisji Marketingu i Rozwoju Kręglarstwa Klasycznego: 
Maciej Kląskała – Przewodniczący 
Radek Cwojdziński – Członek 
Karol Nowak – Członek 
Grzegorz Cwojdziński – Członek Wspomagający 
	


