
Spotkanie Zarządu SKK PZKręgl.       25.03.2021 r. 
 
Uczestnicy: 
Maciej Kląskała – Przewodniczący SKK 
Radosław Cwojdziński – Z-ca Przewodniczącego SKK 
Jarosław Bonk – Kapitan Sportowy 
Karol Nowak – Członek Zarządu 
 

1. Omówienie sytuacji pandemii i wpływu na rozgrywanie planowanych imprez 
kręglarskich w kalendarzu na sezon 2020/2021. 

 
Ad. 1 
Zarząd dyskutował na temat rozwijającej się pandemii i możliwości kontynuowania gry w 
Superlidze a także możliwości trenowania w ramach przygotowań do MŚ. 
Z uwagi na aktualne obostrzenia i pogarszające się możliwości korzystania z obiektów 
sportowych (częściowo obiekty zostają zamknięte dla klubów przez właścicieli/zarządzających) 
musimy podjąć decyzje, co do kształtu rozgrywek. 
Szczególnie istotne są zapisy w nowych obostrzeniach, które są różnie interpretowane przez 
zarządzających obiektami sportowymi. Dużo ośrodków zamyka całkowicie obiekty i nie 
umożliwia korzystania z nich na dotychczasowych zasadach. 
Musimy też brać możliwości czasowe rozegrania najważniejszych imprez do końca czerwca 
(imprezy w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego). 
Biorąc wszystkie zewnętrzne czynniki, z jakimi mamy do czynienia, podejmujemy następujące 
decyzje: 
 

1. Do odwołania wstrzymuje wszelkie rozgrywki organizowane przez Polski Związek 
Kręglarski. 

2. Z uwagi na rozegranie w Superlidze Kobiet i Mężczyzn dwóch pełnych rund meczowych 
(mecz i rewanż) – rozgrywki zostają na tym etapie zakończone z aktualnym wynikiem 
jako ostatecznym. 

3. Centralna Liga Juniorów w miarę możliwości zostanie dokończona w późniejszym 
terminie. 

4. Kalendarz Imprez Centralnych w miarę możliwości będzie realizowany według 
wcześniejszych ustaleń. 

5. Rekomenduje się wszystkim klubów zaprzestanie treningów do 09.04.2021 – obiekty 
sportowe do dnia 09.04.2021 powinny wg rozporządzenia być użytkowane „wyłącznie 
w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników 
pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry 
narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub 
uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy”. 

 
Rekomendacje o ponownym otwarciu obiektów będziemy wypracowywać po pojawieniu się 
mniejszych obostrzeń. Komunikaty w tej sprawie będziemy umieszczać na stronach 
internetowych na bieżąco. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 


