
Poznań 01.02.2012 

 

Skład Kadry Narodowej w Kręglarstwie Klasycznym SKK PZK oraz 
zasady obowiązujące członków kadry na 2012 rok. 

 

Prezydium SKK PZK w dniu 01.02.2012 na wniosek Kierownika Wyszkolenia 
zatwierdziło zasady oraz skład : 

Seniorki                                               Seniorzy 

1. Leopold Małgorzata                                   1. Kieliba Piotr 

2. Lajtke  Joanna                                            2. Konopka Mikołaj 

3. Orłowska Dorota                                        3. Osiewicz Jakub 

4. Serwińska Karolina                                    4 Piosik Sebastian 

5 Runka Justyna                                           5. Stachecki Arkadiusz  

6. Włodarczyk Beata                                     6. Szostok Marcin  

7 Konopa Kinga                                            7. Śliwiński Tadeusz 

8 Marażewska Monika                                                                                                   

 

Juniorki                                                Juniorzy 

 1. Filip Joanna                                                 1. Bergmann Jakub 

 2.  Duszyńska Marta                                        2. Fajkus Kamil 

 3.  Heyser Anna                                               3. Kociołek Marcel 

 4.  Jańczak Katarzyna                                      4. Mudlaff Patryk 

 5.  Szymoniak Anna                                          5. Piosik Artur 

 6. Nitka Marta                                                   6. Przytarski Jarosław 

 7. Skrzypczak Renata                                       7. Glapiak Filip 

 8. Poznańska Patrycja                                      8. Szulc Adrian 

 9.  Woźniak Marta                                              9. Szulc Michał  

10   Kicińska Patrycja                                       10. Witek Maciej 

11. Szostek Aneta                                             11 Włodarczyk Bartosz  

12.  Strzelczak Liwia                                          12. Strzelczak Dawid 

13.  Kalinowska Agata                                       13.  Krug Bartosz 



Dla wyżej wymienionych zawodników ustala się następujące kryteria kwalifikujące do 
startu w reprezentacji na Mistrzostwach Świata w 2012 roku: 

Obowiązkowe Starty: 

Juniorzy i juniorki: 

- Turniej Asów w Tomaszowie Mazowieckim w dniach 11-12.02.2012– Juniorzy /-rki 

- Zawodnik / zawodniczka Kadry musi startować w  Mistrzostwach  Polski  Juniorów w konkurencji 
Sprint i Mixt 03-04.03.2012 w Tucholi 

- Puchar Alfy w Tarnowie Podgórnym w dniach 17-18.03.2012– Juniorzy /-rki 

- Konsultacja kadry Juniorów /- rek 29.03-01.04.2012 w Gostyniu 

- Powołani na mecz  Niemcy- Polska w Niemczech w dniach 14-15.04.2012 

- Mistrzostwa Polski Seniorów w Sprintach i Mikstach w dniach 05-06.05.2012 w Brzesku  (start nie 
obowiązkowy) 

 - Konsultacja Startowa Kadry   podczas Puchar PZK Juniorów w Lesznie w dniach 10-13.05.2012 

-  Uczestniczyć w  rozgrywkach ligowych  do których klub się zgłosił tj. Super liga mężczyzn / kobiet 
lub I liga 

Członkowie kadry Junior ów /-rek będący juniorami, juniorkami mł. zobowiązani są do startu w 
następujących zawodach: 

- Memoriał St. Krzymińskiego  i  Br. Nowackiego 30.03-01.04.2012 w Lesznie oraz w  Konsultacji 
Kadry Juniorów /- rek 29.03.2012 w Gostyniu 

- Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Tucholi w dniach  29.04-02.05.2012. 

- Powołani na mecz  Niemcy- Polska w Niemczech w dniach 14-15.04.2012 oraz nie powołani na 
mecz muszą startować w Pucharze Wronek 14-15.04.2012 

- Konsultacja Startowa Kadry   podczas Puchar PZK Juniorów w Lesznie w dniach 10-13.05.2012 ( 
powołani  członkowie Kadry będący  juniorami  , juniorkami mł.) 

- Uczestniczyć w  rozgrywkach ligowych  do których klub się zgłosił tj. Super liga mężczyzn / kobiet lub 
I liga 

Seniorzy i Seniorki 

 - Turniej Asów w Tomaszowie Mazowieckim w dniach 11-12.02.2012– Seniorzy/-rki 

 - Puchar Alfy w Tarnowie Podgórnym w dniach 17- 18.03.2012 -  Seniorzy/-rki 

 - Mistrzostwa Polski Seniorów w Sprintach i Mikstach w dniach 05-06.05.2012 w Brzesku   

- Konsultacja Kadry Seniorów /- rek 31.08-02.09.2012 w Leszno/Gostyń 

- Konsultacja Kadry Seniorów /- rek 19-23.09.2012 w Lesznie 

- Puchar Leszna 21-23.09 w Lesznie 

 - uczestniczyć w  rozgrywkach ligowych  do których klub się zgłosił tj. Super liga mężczyzn / kobiet 
lub I liga 

 



Obowiązki Zawodników i Zawodniczek Kadry  

- Zawodnik/zawodniczka jest zobowiązany do podania dni  i godzin w których odbywa treningi w klubie 
( możliwość przeprowadzenia kontroli trenerskiej) 

-  Podanie nazwiska trenera, który sprawuje nadzór treningowy nad zawodnikiem / zawodniczką w 
klubie  i jego  nr telefonu kontaktowego . 

- Przestrzeganie regulaminów zawodów oraz poddanie się kontroli  antydopingowej na każde żądanie 
sędziów oraz trenerów kadry. 

- Obowiązkowe zgłoszenie kontuzji ,choroby oraz innych powodów uniemożliwiających udział w 
procesie szkolenia oraz w zawodach / wymagane jest uzasadnienie  które będzie podlegać 
sprawdzeniu/. 

- Właściwa postawa moralna, sportowa i koleżeńska podczas zawodów , konsultacji, zgrupowań.  

Uwaga!  Prosi się członków kadry o przekazanie w/w danych podczas Turnieju Asów w Tomaszowie 
Mazowieckim  lub e-mailem na adres kręgle@pzk.poznan.pl do dnia 12.02.2012 

Sekcja Kręglarstwa Klasycznego PZK  zapewnia : 

- pokrycia kosztów ( dojazdu wyżywienia i zakwaterowania) powołanych członków kadry  na 
zgrupowania i konsultacje . 

- pełnego zabezpieczenia w sprzęt sportowy dla powołanych reprezentantów na MŚ ( BEZ OBUWIA 
SPORTOWEGO  ,KOMPLET  RĘCZNKÓW ZAWODNIK MOŻE OTRZYMAC PRZY CZEŚCIOWYM 
POKRYCIU KOSZTÓW)                         

- zasady udziału w MŚ zostaną określone i omówione przy ogłoszeniu pełnego składu reprezentacji na 
Mistrzostwa. 

- wystawienie zaświadczeń/potwierdzeń dla członków kadry ubiegających się o stypendia 
sportowe lub indywidualny system studiów wyłącznie dla zawodników przestrzegających 
zasady określone dla członków kadry na dany rok / patrz wyżej/ oraz wywiązujący się z 
obowiązków wobec macierzystego klubu oraz spełniać warunki określone we wnioskach 
stypendialnych i innych . W przypadku nie wywiązywania się w trakcie korzystania ze 
świadczeń z w/w obowiązków, SKK PZK zastrzega sobie możliwość wystąpienia do organów 
świadczących, o zawieszenie lub unieważnienie wydanych zaświadczeń/ potwierdzeń.   

  Z zawodników /czek spełniających powyższe wymagania trenerzy wybiorą 
reprezentację polski na M.Ś. (na podstawie analizy gry, powtarzalności , 
skuteczności w grze do zbieranych, przestrzegania ustawy antydopingowej i 
postawy etyczno-moralnej). Z uwagi na konieczność załatwienia   urlopów  lub 
zwolnień  w szkołach przez zawodników  powołanych do podstawowego składy 
(5-6 juniorów i juniorek ) nazwiska zostaną podane do dnia 18.04.2012 roku a 
seniorów i seniorek po zgrupowaniu kadry tj do dnia 23.09.2012 roku 

 

 

 



 

   
 

                                                                                                

 

 


