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SKŁAD ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU KRĘGLARSKIEGO
PREZYDIUM
Prezes
Bernard Broński
ul. Piaskowa 8
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. kom. +48 601 770 933
e-mail: info@osir.pl
Wiceprezes Przewodniczący SKK
Przemysław Spychaj
ul. Św. Ducha 3
63-300 Pleszew
tel. kom. +48 608 146 259
e-mail: pspychaj@wp.pl

Zastępca Przewodniczącego SKK
Andrzej Łoszyk
ul. Meliorantów 18
60-447 Poznań
tel. kom. +48 506 391 331
e-mail: pzkskk@poczta.onet.pl

Wiceprezes Przewodniczący SBS
Mariusz Musialik
ul. Spacerowa 13
42-233 Wierzchowisko
tel. kom. +48 604 595 900
e-mail: mariusz@hemar.com.pl

Zastępca Przewodniczącego SBS
Tomasz Gapiński
ul. Taczaka 27/24
85-793 Bydgoszcz
tel. kom. +48 601 668 048
e-mail: t.gapinski@pzksbs.pl

Wiceprezes Przewodniczący SN
Czesława Konieczna
ul. Różana 4/32
41-500 Chorzów
tel. kom. +48 503 070 194
e-mail: kskarolinka@interia.pl

Zastępca Przewodniczącego SN
Joanna Staliś
ul. 11 Listopada 22
48-303 Nysa
tel. kom. +48 667 256 335
e-mail: atut-nysa@wp.pl

CZŁONKOWIE ZARZĄDU PZK
SEKCJA KRĘGLARSTWA KLASYCZNEGO

SEKCJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Leszek Piosik - Kapitan Sportowy SKK
ul. Lipowa 30, 64-100 Leszno
tel. kom. +48 508 148 592
e-mail: leszek-piosik@wp.pl

Adrian Hibner - Kapitan Sportowy SN
ul. J. Galla 3/6, 41-800 Zabrze
tel. kom. +48 503 070 098
e-mail: kskarolinka@wp.pl

Grzegorz Cwojdziński
os. Tysiąclecia 38/7, 61-255 Poznań
tel. kom. +48 609 053 594

Małgorzata Nowak
ul. Urbanowska 16A/1, 60-647 Poznań
tel. kom. +48 607 030 522

Beata Hirth
ul. Majakowskiego 8/1, 84-100 Puck
tel. kom. +48 507 112 935

Przemysław Antuszewicz
ul. Powstańców 24k/2, 05-091 Ząbki
tel. kom. +48 696 880 812

SEKCJA BOWLINGU SPORTOWEGO
Kapitan Sportowy SBS
vacat
Dawid Szpański
ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin
tel. kom. +48 502 647 873
Mateusz Karolak
ul. Vietha 78, 26-600 Radom
tel. kom. +48 505 153 310
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KOMISJE WYBRANE NA ZJEŹDZIE DELEGATÓW PZKręgl.
Główna Komisja Rewizyjna PZKręgl.
Przewodniczący
Ireneusz Kaczmarek
Członkowie
Piotr Dudek
Karina Cudera
Emila Sawiniec
Michał Rosiński
Komisja Dyscyplinarna
Przewodniczący
Henryk Kulinowski
Członkowie
Henryk Lisowski
Piotr Kacprzak
Małgorzata Kiedrowska-Weis
KOMISJE PROBLEMOWE ZARZĄDU
Kapituła ds. Odznaczeń
Przewodniczący
Bernard Broński
Członkowie
Przemysław Spychaj
Mariusz Musialik
Czesława Konieczna
Komisja Kręglarstwa Parkietowego
Przewodniczący
Henryk Kulinowski
Wiceprzewodniczący
Edward Jaskulski
Sekretarz
Krystyna Jechura
Członkowie
Zbigniew Staniszewski
Roman Bartkowiak
POLSCY MEDALIŚCI NA MISTRZOSTWACH I PUCHARACH ŚWIATA (2004-2014)
SEKCJA KRĘGLARSTWA KLASYCZNEGO
MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIORÓW
2004 – Brasov
seniorki indywidualnie (1x120) - srebrny medal
Beata Włodarczyk
seniorki kombinacja (3x120) - srebrny medal
Beata Włodarczyk
MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW
2005 – Nachod
sprint (pojedynki) - srebrny medal
Jakub Osiewicz
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2012 – Bautzen
juniorzy kombinacja - brązowy medal
Sebastian Piosik
juniorki pary - brązowy medal
Anna Szymoniak + Aneta Szostek
2014 – Brno
juniorki pary - srebrny medal
Maja Olszewska + Małgorzata Leopold
juniorzy sprint - brązowy medal
Mikołaj Konopka
Rekord Świata juniorów w parach na 30 rzutów
Mikołaj Konopka + Adrian Szulc (189 kręgli)
MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW MŁODSZYCH
2004 – Bolesławiec
juniorki mł. drużynowo (4x120) - brązowy medal
Sylwia Lachendro, Judyta Jóźwiak, Natalia Skrzypczak, Marta Dyzert , Monika Marażewska
juniorzy mł. drużynowo (4x120) - brązowy medal
Przemysław Grzybowski, Kamil Kosiński, Konrad Mocarski, Jakub Czyżewski, Piotr Stachowiak
2006 – Sarajewo
juniorki mł. drużynowo (4x120) - srebrny medal
Aleksandra Nogacz, Monika Marażewska, Natalia Postrożny, Joanna Lajtke, Marta Woźniak
juniorki mł. sprint
A. Nogacz - brązowy medal
Marta Woźniak - brązowy medal
2007 – Koszyce
juniorzy mł. sprint - srebrny medal
Piotr Galusiński
juniorki mł. sprint - brązowy medal
Małgorzata Leopold
juniorzy mł. tandemy mieszane - brązowy medal
Marta Woźniak + Bartosz Włodarczyk
2009 – Dettenheim
juniorzy mł. drużynowo( 4x 120) - brązowy medal
Sebastian Piosik, Karol Karch, Jakub Krzyżostaniak, Adrian Szulc, Mikołaj Konopka
klasyfikacja narodowych zespołów - 3 miejsce
2013 – Zalaegerszeg
juniorzy mł. pary - złoty medal
Paweł Osiński + Kamil Kozłowski
INDYWIDUALNY PUCHAR ŚWIATA SENIORÓW
2005 – Celje
indywidualnie
Beata Włodarczyk - złoty medal
mixt
Beata Włodarczyk + Krzysztof Kamiński - brązowy medal
2011 – Tallinn
seniorki indywidualnie
Beata Włodarczyk - złoty medal
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INDYWIDUALNY PUCHAR ŚWIATA JUNIORÓW
2008 – Gostyń
juniorzy indywidualnie
Marek Majer - brązowy medal
2011 – Tallinn
juniorzy indywidualnie
Mikołaj Konopka - brązowy medal

INDYWIDUALNY PUCHAR ŚWIATA JUNIORÓW MŁODSZYCH
2005 - Gostyń
juniorzy młodsi indywidualnie
Przemysław Grzybowski - złoty medal
2008 – Zadar
juniorzy młodsi indywidualnie
Artur Piosik - złoty medal
juniorki młodsze indywidualnie
Marta Duszyńska - złoty medal
pary mieszane
Marta Duszyńska + Artur Piosik - brązowy medal
2010 - Rijeka
juniorki młodsze indywidualnie
Marta Duszyńska - złoty medal

SEKCJA BOWLINGU SPORTOWEGO
indywidualnie - 300 pkt Bielski Paweł - BC Sztorm Gdańsk • 2004 World AMF Cup Singapur
indywidualnie - 289 pkt Dudko Danuta - BC Sztorm Gdańsk • 2004 World AMF Cup Singapur
MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW
Kopenhaga - 2006
indywidualnie - Masters - 7 miejsce
Martin Natalia • Martin Club 2000 Poznań
Helsinki - 2007
indywidualnie - Masters - 3 miejsce
Pajak Daria • KB Rodło Piła
pary - 3 miejsce
Michalus MartaMartin Club 2000
Pająk Daria • KB Rodło Piła
Malmo - 2008
pary - 3 miejsce
Stępień Magda • KB Rodło Piła
Pająk Daria • KB Rodło Piła
Monachium - 2011
indywidualnie - Masters - 3 miejsce
Pająk Daria
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ZŁOTY PUCHAR EUROPY
Cyprus Pahphos - 2007
indywidualnie kobiety - złoty medal
Suszczewicz Patrycja • Martin Club 2000 Poznań
indywidualnie mężczyźni - brązowy medal
Antoniak Jakub • SKF XL Bowling Bydgoszcz
pary mixt - złoty medal
Suszczewicz Patrycja • Martin Club 2000 Poznań
Antoniak Jakub • SKF XL Bowling Bydgoszcz
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SEKCJA KRĘGLARSTWA KLASYCZNEGO
PREZYDIUM ZARZĄDU SEKCJI KRĘGLARSTWA KLASYCZNEGO
Przewodniczący Sekcji
Przemysław Spychaj

P

Zastępca
Andrzej Łoszyk
Kapitan Sportowy
Leszek Piosik
Członkowie Zarządu SKK
Grzegorz Cwojdziński
Beata Hirth
KOMISJE PROBLEMOWE SEKCJI KRĘGLARSTWA KLASYCZNEGO
Komisja Techniczna i Rozwoju Kręglarstwa
Przewodniczący - Grzegorz Cwojdziński
Członkowie - Edward Lazarski, Lech Krukowski, Sebastian Bartkowiak, Edward Jaskulski
Komisja Szkoleniowa
Przewodniczący - Andrzej Łoszyk
Komisja Licencyjna
Przewodniczący - Leszek Piosik
Komisja Organizacji Imprez Sportowych i PR
Przewodniczący - Maciej Kląskała
Komisja ds. Gier i Dyscypliny
Przewodniczący - Leszek Piosik
Pełnomocnicy zawodników: Kapitan KP Seniorów oraz Kapitan KP Seniorek
Przewodniczący: Jarosław Bonk
Kolegium Sędziów
Przewodniczący - Ryszard Bonk
Wiceprzewodniczący - Bronisław Bednarek
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UWAGA!
Informacje dotyczące konkretnych zawodów ukazywać się będą na 30 dni przed ich rozegraniem na stronie PZKręgl.
Informacje zobowiązany jest sporządzić organizator imprezy i przesłać do PZKręgl.

KALENDARZ IMPREZ PZKręgl. SKK W SEZONIE 2014/15
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KALENDARZ IMPREZ PZKręgl. SKK W SEZONIE 2014/15

TERMINARZ SUPERLIGI MĘŻCZYZN W SEZONIE 2014/15
KK Dziewiątka-Amica Wronki I
KK Dziewiątka-Amica Wronki II
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne
KS Pilica Tomaszów Mazowiecki
KS Polonia 1912 Leszno
KS Start Gostyń
MLKS Tucholanka Tuchola

12

13

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SUPERLIGI MĘŻCZYZN W SEZONIE 2014/15
Część ogólna
I. Drużyny i zawodnicy
1. Drużyny startują w składach sześcioosobowych. Zawodnicy grają 6 x 120 rzutów systemem meczowym.
2. W Superlidze mogą startować zawodnicy od kategorii Junior młodszy.
a. Powołanie Juniora młodszego do reprezentacji na mecz międzypaństwowy oraz turnieje centralne dla tej kategorii wiekowej
w terminie rozgrywania kolejki ligowej nie jest podstawą do przełożenia meczu ligowego.
3. Zawodnicy uczestniczący w meczu ligowym muszą posiadać i okazać sędziemu głównemu:
a. Licencję „A” PZK SKK ze zdjęciem na grę w macierzystym klubie, oraz aktualnie wykupioną kartę gry na sezon 2014/15
(pieczątka z tyłu licencji)
b. Kartę zdrowia z aktualnym upoważnieniem do gry wystawionym przez uprawnionego lekarza sportowego.
4. Zawodnik w sezonie może w rozgrywkach ligowych reprezentować tylko jeden klub.
5. W meczu ligowym w jednym zespole nie może grać łącznie więcej niż 3 zawodników wypożyczonych i zagranicznych.
a. Zawodnicy wypożyczeni muszą okazać oprócz ważnej licencji-karty gry ze swojego klubu dodatkowo drugą licencję (bez
zdjęcia) określającą w jakich drużynowych mistrzostwach mogą startować, oraz nazwę klubu do którego zostali wypożyczeni.
b. Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać ważną licencję PZK SKK oraz kartę gry na dany sezon ligowy.
II. Sędziowanie
1. Mecze ligowe sędziują sędziowie licencjonowani wyznaczeni przez Kolegium Sędziów PZK SKK.
a. W przypadku nieobecności wyznaczonego sędziego, jego funkcje może przejąć inny obecny na kręgielni sędzia z licencją, za
zgodą kierowników drużyn startujących w danym meczu.
b. W przypadku braku sędziego jego obowiązki przejmują solidarnie kierownicy drużyn startujących w danym meczu-turnieju.
2. Gospodarz meczu wyznacza obowiązkowo sekretarza odpowiedzialnego za aktualne prowadzenie wyników.
3. Sędzia główny zobowiązany jest zadbać o regulaminowe rozpoczęcie i zakończenie meczu w kręgielni.
4. Sędzia główny (ew. kierownicy drużyn) przy pomocy sekretarza zawodów sporządza pełny protokół z meczu-turnieju po
jednym dla klubów uczestniczących, a oryginał gospodarz meczu przesyła do Kapitana Sportowego PZK SKK.
5. Sędzia główny otrzymuje ekwiwalent sędziowski wg KIS na sezon 2014/15 od gospodarza meczu.
III. Przesyłanie wyników meczy
1. Klub gospodarz po zakończeniu meczu zobowiązany jest niezwłocznie drogą elektroniczną podać do Kapitana Sportowego PZK
SKK pełny protokół z meczu na adres e-mailowy:
leszek-piosik@wp.pl
2. W przypadku nieprzekazywania wyników z meczu Komisja Gier i Dyscypliny na wniosek Kapitana Sportowego PZK SKK może
nałożyć karę w postaci odjęcia 1 PM (punktu meczowego) (maksymalnie 3 razy), a w dalszej kolejności wykluczyć klub z
rozgrywek.
IV. Dane kontaktowe
1. Każdy zespół uczestniczący w rozgrywkach Superligi zobowiązany jest do dnia 20.08.2014 przesłać na adres e-mailowy
Kapitana Sportowego PZK SKK dane przedstawiciela zespołu, który odpowiedzialny jest za przesyłanie wyników, oraz kontakt z
zespołem w sprawach ligowych.
Informacja powinna zawierać:
Nazwisko i imię, numer telefonu, adres e-mailowy, adres kręgielni, na której będą rozgrywane mecze.
V. Terminy i miejsca rozgrywania meczy
1. Mecze ligowe muszą być rozgrywane na kręgielniach posiadających certyfikat PZK na dany sezon.
2. Mecze muszą być rozgrywane na kręgielni gospodarzy w wyznaczonym terminie i o wyznaczonej godzinie.
3. Podczas rozpoczęcia meczu i w jego trakcie w kręgielni musi przebywać minimum 5 zawodników danej drużyny ze składu
zgłoszonego do meczu.
4. Mecz może być przełożony na termin wcześniejszy po wyrażeniu zgody mających uczestniczyć w nim zespołów. Gospodarz
meczu musi o tym fakcie powiadomić Sędziego głównego. Kapitan Sportowy PZK SKK powinien otrzymać zgody od wszystkich
zespołów mających brać udział w tym meczu. Zgodę powinien przesłać drogą e-mailową przedstawiciel zespołu odpowiedzialny
do kontaktów w sprawach ligowych.
5. W przypadku chęci przełożenia meczu na termin późniejszy należy uzyskać zgodę Kapitana Sportowego PZK SKK oraz wpłacić
na konto PZK SKK kwotę w wysokości 500,00 PLN.
6. Uzgodnienia dotyczące przełożenia meczu i powiadomienia muszą zostać zakończone najpóźniej na 5 dni przed rozegraniem
meczu.
7. Jeśli mecz nie może dojść do skutku z różnych przyczyn, należy niezwłocznie powiadomić zespół, z którym ma być rozegrany , a
także Sędziego zawodów oraz Kapitana Sportowego PZK SKK.
a. Gdy gospodarz wcześniej nie zawiadomił drużyn przyjezdnych lub nie miał takiej możliwości, a mecz się nie odbył, koszt
ponownego przyjazdu gości pokrywa gospodarz zawodów (pociąg-maksymalnie TLK-druga klasa oraz delegacja dla 9 osób)
b. Gdy goście wcześniej nie powiadomili gospodarzy w przypadku meczu, że nie przyjadą na mecz i po weryfikacji uzyskają zgodę
na rozegranie tego meczu w innym terminie ponoszą oni koszty sędziego oraz ewentualnego udokumentowanego wynajmu
kręgielni.
c. Warunkiem ponownego rozegrania meczu jest pełne udokumentowanie przyczyn jego nierozegrania nadesłane do Kapitana
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Sportowego PZK SKK w terminie nie przekraczającym 5 dni od wyznaczonego terminu meczu.
d. Nowy termin wyznacza Komisja Gier i Dyscypliny.
e. Mecze mogą zostać rozegrane ponownie tylko w przypadku niesprawnej kręgielni.
f. Drużyny, które nie stawią się na mecz powinny w ciągu 5 dni po terminie meczu udokumentować powód nieobecności. W
przypadku braku wyjaśnień lub wyjaśnień nie przyjętych przez Komisję Gier i Dyscypliny na zespół zostanie nałożona kara w
wysokości 1000,00PLN. Kwotę tę należy zapłacić w ciągu 1 miesiąca od daty nierozegranego meczu. W przypadku niewpłacenia
tej kwoty zespół zostanie usunięty z rozgrywek ligowych.
g. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek ligowych (lub niezapłacenia kary pieniężnej za niestawienie się na mecz),
podczas ich trwania na zespół zostanie nałożona kara wynikająca z iloczynu nie rozegranych meczów (za każdy 1000,00 PLN).
Ponadto klub-drużyna może nie uzyskać zgody na grę w rozgrywkach ligowych w sezonie 2015/16.
h. Zwolnienia lekarskie nie są podstawą do przełożenia meczu ligowego
VI. Przygotowanie kręgielni
1. Gospodarz meczu zobowiązany jest:
a. Zadbać o porządek na obiekcie
b. Przygotować tory do gry
c. Udostępnić zawodnikom przyjezdnym szatnię oraz zapewnić możliwość wykapania się
d. Zapewnić obsługę techniczną
e. Zapewnić napoje dla zawodników i sędziego głównego
VII. Marketing
1. Klub gospodarz zobowiązany jest na kręgielni i w lokalnej prasie umieścić informacje o zbliżającym się meczu-turnieju oraz po
jego rozegraniu wysłać informację prasową do lokalnych gazet.
2. W przypadku uzyskania sponsora strategicznego przez PZK, klub gospodarz zobowiązany jest podczas rozgrywania meczy
ligowych do rozstawienia banerów reklamowych przekazanych przez PZK.
VIII. Walkower
1. Za walkower uznaje się:
a. Mecz, w którym wystartuje mniej niż 5 zawodników w drużynie
b. Mecz, na który nie zgłosi się drużyna
c. Punkty za walkower w meczu liczy się tak jakby jedna drużyna rozegrała mecz
IX. Zasady rozgrywania meczy
1. Kierownik ekipy gospodarzy podaje sędziemu głównemu 30 minut przed rozpoczęciem meczu kolejność startu sześciu swoich
zawodników oraz maksymalnie czterech rezerwowych, z których dwóch może wejść do gry.
2. Sędzia główny przekazuje skład drużyny gospodarzy kierownikowi drużyny gości.
3. Po zaznajomieniu się ze składem drużyny gospodarzy kierownik drużyny gości zobowiązany jest w ciągu 10 minut sporządzić
kolejność swoich sześciu zawodników, podać maksymalnie czterech rezerwowych i przekazać to sędziemu głównemu.
4. Na podstawie składów sędzia główny tworzy pojedynki meczowe i przedstawia je podczas rozpoczęcia meczu. Do 10 minut
przed startem kierownik drużyny gospodarzy ma prawo wglądu do ustawienia drużyny gości.
5. Jeżeli któryś z graczy z pozycji 1-6 nie stanie na starcie, to możliwe jest wprowadzenie na jego miejsce zastępcy spośród
rezerwowych zgłoszonych na liście startowej poza pozycjami 1-6. Taka wymiana przed rozpoczęciem gry próbnej nie jest
traktowana jako zmiana zawodnika i nie narusza limitu zmian. Zawodnik, który nie stanął na starcie traci prawo do gry w tych
zawodach.
a. Przy dokonywaniu zmiany zawodnika, kierownik drużyny powiadamia sędziego głównego o zmianie. O tym, który z
rezerwowych wchodzi do gry decyduje kierownik ekipy. Zmiana musi być odnotowana w protokole zawodów z podaniem
informacji po którym rzucie nastąpiła zmiana.
b. W meczu mogą nastąpić dwie zmiany zawodników.
c. Zawodnik zmieniany nie może powrócić już do gry.
d. Zawodnicy w parach rozgrywają między sobą pojedynek składający się z 4 setów – 4x30 rzutów (15P+15Zb)
6. Zawodnicy drużyny gospodarzy rozpoczynają grę zawsze na torach nieparzystych.
7. Mecz na kręgielni sześciotorowej powinien być rozgrywany na sześciu torach. W przypadkach szczególnych (np. awaria
jednego z torów) sędzia główny wyznacza tory, na których mecz będzie rozgrywany.
8. Zasady punktacji:
a. Za każdy wygrany set zawodnik otrzymuje 1 punkt setowy (PS)
b. W przypadku remisu w secie (uzyskanie równego wyniku), każdy z zawodników otrzymuje po 0,5 punktu PS
c. Pojedynek wygrywa zawodnik, który zdobędzie więcej punktów setowych (PS)
d. W przypadku równej liczby punktów setowych, pojedynek wygrywa zawodnik, który uzyska wyższy wynik strąconych kręgli na
120 rzutów.
e. W przypadku, gdy wyniki uzyskane z podpunktów c. i d. są równe, zawodnicy w pojedynku osiągają remis.
f. Za zwycięstwo w każdym pojedynku drużyna otrzymuje 1 punkt drużynowy (PD), a za remis 0,5 punktu PD
g. Drużyna, która w meczu strąci łącznie więcej kręgli (6x120) zdobywa 2 PD
h. W przypadku remisu (równej sumie zbitych kręgli) drużyny zdobywają po 0,5 punkta PD.
i. Maksymalnie można zdobyć 8 punktów PD
j. Drużyna, która zdobędzie więcej punktów PD zdobywa 2 punkty meczowe (PM)
k. Wynik 4,0:4,0 w punktach PD jest remisem i drużyny zdobywają po 1 punkcie PM
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l. Drużyna, która w dwumeczu (mecz i rewanż) uzyska większą liczbę punktów meczowych otrzymuje dodatkowy 1 punkt PM
m. W przypadku równej ilości punktów meczowych PM o przyznaniu dodatkowego punktu meczowego decyduje:
większa ilość punktów PD
większa ilość punktów PS
większa ilość zbitych kręgli
lepsze zbierane
mniejsza ilość rzutów zerowych.
9. O kolejności w tabeli decyduje:
a. Większa ilość zdobytych punktów meczowych PM
b. Większa ilość zdobytych punktów drużynowych PD
c. Większa ilość zdobytych punktów setowych PS
d. Bezpośrednie porównanie wyniku dwumeczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami wg kolejności:
Większa liczba PM
Większa liczba PD
Większa liczba PS
X. III runda play-off • startuje sześć najlepszy zespołów po II rundzie (drużyna z miejsca 7 kończy rozgrywki):
1. Drużyny, zajmujące miejsca 3, 4, 5 i 6 awansują do ćwierćfinału , tworząc pary, które rozegrają dwumecz w dwóch kolejkach (15
i 16). Zwycięzcy tych dwumeczy awansują do półfinałów. Ustala się pary ćwierćfinałowe wg zasady: 6 miejsce – 3 miejsce oraz 5
miejsce – 4 miejsce. Pierwsze mecze jako gospodarze (15 kolejka) rozegrają drużyny z miejsc 5 i 6.
2. W terminie ćwierćfinałów (kolejka 15 i 16) drużyny, które zajęły miejsca 1 i 2 po rundach I i II rozegrają dwumecz, którego
stawką będzie organizacja Finału ligi (mecze półfinałowe i finały). Gospodarzem pierwszego meczu jest zespół, który zajął
miejsce 2.
3. Półfinały i finały zostaną rozegrane w dniach 01-02.05.2015 roku na kręgielni tego zespołu, który wygra w dwumeczu z pkt. 2.
4. Dnia 01.05.2015 rozegrane zostaną półfinały, a w niedzielę mecze o 1 i 3 miejsce.
5. W meczach półfinałowych spotykają się:
- zespół, który zajął miejsce pierwsze po I i II rundzie ze zwycięzcą meczu ćwierćfinałowego 4-5
- zespół, który zajął miejsce drugie po I i II rundzie ze zwycięzcą meczu ćwierćfinałowego 3-6
6. W meczu o 1 miejsce spotykają się zwycięzcy meczy półfinałowych
7. W meczu o 3 miejsce spotykają się pokonani w meczach półfinałowych
XI. Zasady rozgrywania meczy w III rundzie:
1. Kierownik ekipy gospodarzy podaje sędziemu głównemu 30 minut przed rozpoczęciem meczu
kolejność startu sześciu
swoich zawodników oraz maksymalnie czterech rezerwowych, z których dwóch może wejść do gry.
2. Sędzia główny przekazuje skład drużyny gospodarzy kierownikowi drużyny gości.
3. Po zaznajomieniu się ze składem drużyny gospodarzy kierownik drużyny gości zobowiązany jest w ciągu 10 minut sporządzić
kolejność swoich sześciu zawodników oraz maksymalnie czterech rezerwowych i przekazać to sędziemu głównemu.
4. Na podstawie składów sędzia główny tworzy pojedynki meczowe i przedstawia je podczas rozpoczęcia meczu. Do 10 minut
przed startem kierownik drużyny gospodarzy ma prawo wglądu do ustawienia drużyny gości.
5. Jeżeli któryś z graczy z pozycji 1-6 nie stanie na starcie, to możliwe jest wprowadzenie na jego miejsce zastępcy spośród
rezerwowych zgłoszonych na liście startowej poza pozycjami 1-6. Taka wymiana przed rozpoczęciem gry próbnej nie jest
traktowana jako zmiana zawodnika i nie narusza limitu zmian. Zawodnik, który nie stanął na starcie traci prawo do gry w tych
zawodach.
e. Przy dokonywaniu zmiany zawodnika, kierownik drużyny powiadamia sędziego głównego o zmianie. O tym, który z
rezerwowych wchodzi do gry decyduje kierownik ekipy. Zmiana musi być odnotowana w protokole zawodów z podaniem
informacji po którym rzucie nastąpiła zmiana.
f. W meczu mogą nastąpić dwie zmiany zawodników.
g. Zawodnik zmieniany nie może powrócić już do gry.
h. Zawodnicy w parach rozgrywają między sobą pojedynek składający się z 4 setów – 4x30 rzutów (15P+15Zb)
6. Zawodnicy drużyny gospodarzy rozpoczynają grę zawsze na torach nieparzystych.
7. Mecz na kręgielni sześciotorowej powinien być rozgrywany na sześciu torach. W przypadkach szczególnych (np. awaria
jednego z torów) sędzia główny wyznacza tory, na których mecz będzie rozgrywany.
8. Zasady punktacji:
a. Za każdy wygrany set zawodnik otrzymuje 1 punkt setowy (PS)
b. W przypadku remisu w secie (uzyskanie równego wyniku), każdy z zawodników otrzymuje po 0,5 punktu PS
c. Pojedynek wygrywa zawodnik, który zdobędzie więcej punktów setowych (PS)
d. W przypadku równej liczby punktów setowych, pojedynek wygrywa zawodnik, który uzyska wyższy wynik strąconych kręgli na
120 rzutów.
e. W przypadku, gdy wyniki uzyskane z podpunktów c. i d. są równe, zawodnicy w pojedynku osiągają remis.
f. Za zwycięstwo w każdym pojedynku drużyna otrzymuje 1 punkt drużynowy (PD), a za remis 0,5 punktu PD
g. Drużyna, która w meczu strąci łącznie więcej kręgli (6x120) zdobywa 2 PD
h. W przypadku remisu (równej sumie zbitych kręgli) drużyny zdobywają po 0,5 punkta PD.
i. Maksymalnie można zdobyć 8 punktów PD
j. Drużyna, która zdobędzie więcej punktów PD zdobywa 2 punkty meczowe (PM)
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k. Wynik 4,0:4,0 w punktach PD jest remisem i drużyny zdobywają po 1 punkcie PM
9. O zwycięstwie w dwumeczu decyduje:
a. Większa ilość zdobytych punktów meczowych PM
b. Większa ilość zdobytych punktów drużynowych PD
c. Większa ilość zdobytych punktów setowych PS
d. Większa ilość zbitych kręgli
e. Większa ilość zbitych kręgli do zbieranych
f. Mniejsza ilość rzutów zerowych (dziur)
g. Wyższe w miejsce w tabeli po II rundzie
XII. Uprawnienia do gry w Klubowych Pucharach
1. Drużyna, która po zakończeniu rozgrywek zajmie w tabeli:
a. Pierwsze miejsce zdobywa tytuł Drużynowego Mistrza Polski na sezon 2014/15 i prawo startu w Klubowym Pucharze Świata
b. Drugie miejsce zdobywa tytuł I Drużynowego V-ce Mistrza Polski na sezon 2014/15 i prawo startu w Klubowym Pucharze
Europy
c. Trzecie miejsce zdobywa tytuł II Drużynowego V-ce Mistrza Polski na sezon 2014/15 i prawo startu w Pucharze NBC
XIII. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach Superligi
KK Dziewiątka-Amica Wronki I
KK Dziewiątka-Amica Wronki II
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne
KS Pilica Tomaszów Mazowiecki
KS Polonia 1912 Leszno
KS Start Gostyń
MLKS Tucholanka Tuchola
Rozgrywki odbywają się systemem:
I Runda - mecz
II Runda - rewanż
III Runda - faza play-off
UWAGI DO ROZGRYWEK LIGOWYCH
1. Rozgrywki w Superlidze Kobiet, Superlidze Mężczyzn oraz I Ligi będą rozgrywane w tych samych terminach (soniedziela)bota/
2. Kluby (drużyny), które wystawią w rozgrywkach Superligi Kobiet, Superligi Mężczyzn, oraz I Ligi dwie lub więcej drużyn muszą
przestrzegać następujących zasad:
a. W jednym terminie ligi zawodnik nie może występować w więcej niż jedna drużyna
b. Za występ w drużynie rozumie się wystawienie do składu podstawowego i oddanie minimum jednego rzutu
c. Oddanie minimum jednego rzutu (przy wejściu do gry jako rezerwowy)
d. W jednym sezonie zawodnik nie może brać udziału w dwóch drużynach na jednym poziomie rozgrywek
e. Zawodnik/czka, który zagra w Superlidze nie może uczestniczyć w najbliższym turnieju I Ligi
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TERMINARZ SUPERLIGI KOBIET W SEZONIE 2014/15
KK Dziewiątka-Amica Wronki
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne
KS Czarna Kula Poznań
KS Polonia 1912 Leszno
MLKS Tucholanka Tuchola
TKKF Dębinki Gdańsk
TPK Wejherowo
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REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SUPERLIGI KOBIET W SEZONIE 2014/15
Część ogólna
I. Drużyny i zawodnicy
1. Drużyny startujące w Superlidze Kobiet startują w składach czteroosobowych. Zawodniczki grają 4 x 120 rzutów systemem
meczowym.
2. W Superlidze Kobiet mogą startować zawodniczki od kategorii Juniorka młodsza
a. Powołanie Juniorki młodszej do reprezentacji na mecz międzypaństwowy oraz turnieje centralne dla tej kategorii wiekowej w
terminie rozgrywania kolejki ligowej nie jest podstawą do przełożenia meczu ligowego.
3. Zawodniczki uczestniczące w meczu ligowym muszą posiadać i okazać sędziemu głównemu:
a. Licencję „A” PZK SKK ze zdjęciem na grę w macierzystym klubie, oraz aktualnie wykupioną kartę gry na sezon 2014/15
(pieczątka z tyłu licencji)
b. Kartę zdrowia z aktualnym upoważnieniem do gry wystawionym przez uprawnionego lekarza sportowego.
4. Zawodniczka w sezonie może w rozgrywkach ligowych reprezentować tylko jeden klub.
5. W meczu ligowym w jednym zespole nie może grać łącznie więcej niż 2 zawodniczek wypożyczonych i zagranicznych.
a. Zawodniczki wypożyczone muszą okazać oprócz ważnej licencji-karty gry ze swojego klubu dodatkowo drugą licencję (bez
zdjęcia) określającą w jakich drużynowych mistrzostwach mogą startować, oraz nazwę klubu do którego zostały wypożyczone.
b. Zawodniczki zagraniczniczne muszą posiadać ważną licencję PZK SKK oraz kartę gry na dany sezon ligowy.
II. Sędziowanie
1. Mecze ligowe sędziują sędziowie licencjonowani wyznaczeni przez Kolegium Sędziów PZK SKK.
a. W przypadku nieobecności wyznaczonego sędziego, jego funkcje może przejąć inny obecny na kręgielni sędzia z licencją, za
zgodą kierowników drużyn startujących w danym meczu.
b. W przypadku braku sędziego jego obowiązki przejmują solidarnie kierownicy drużyn startujących w danym meczu.
2. Gospodarz meczu wyznacza obowiązkowo sekretarza odpowiedzialnego za aktualne prowadzenie wyników.
3. Sędzia główny zobowiązany jest zadbać o regulaminowe rozpoczęcie i zakończenie meczu w kręgielni.
4. Sędzia główny (ew. kierownicy drużyn) przy pomocy sekretarza zawodów sporządza pełny protokół z meczu po jednym dla
klubów uczestniczących, a oryginał gospodarz meczu przesyła do Kapitana Sportowego PZK SKK.
5. Sędzia główny otrzymuje ekwiwalent sędziowski wg KIS na sezon 2014/15 od gospodarza meczu.
III. Przesyłanie wyników meczy
1. Klub gospodarz po zakończeniu meczu zobowiązany jest niezwłocznie drogą elektroniczną podać do Kapitana Sportowego PZK
SKK pełny protokół z meczu na adres e-mailowy:
leszek-piosik@wp.pl
2. W przypadku nieprzekazywania wyników z meczu Komisja Gier i Dyscypliny na wniosek Kapitana Sportowego PZK SKK może
nałożyć karę w postaci odjęcia 1 PM (punktu meczowego) (maksymalnie 3 razy), a w dalszej kolejności wykluczyć klub z
rozgrywek.
IV. Dane Kontaktowe
1. Każdy zespół uczestniczący w rozgrywkach Superligi zobowiązany jest do dnia 20.08.2014 przesłać na adres e-mailowy
Kapitana Sportowego PZK SKK dane przedstawiciela zespołu, który odpowiedzialny jest za przesyłanie wyników, oraz kontakt z
zespołem w sprawach ligowych.
Informacja powinna zawierać:
Nazwisko i imię, numer telefonu, adres e-mailowy, adres kręgielni, na której będą rozgrywane mecze.
V. Terminy i miejsca rozgrywania meczy
1. Mecze ligowe muszą być rozgrywane na kręgielniach posiadających certyfikat PZK na dany sezon.
2. Mecze muszą być rozgrywane na kręgielni gospodarzy w wyznaczonym terminie i o wyznaczonej godzinie.
3. Podczas rozpoczęcia meczu i w jego trakcie w kręgielni musi przebywać minimum 3 zawodników danej drużyny ze składu
zgłoszonego do meczu.
4. Mecz może być przełożony na termin wcześniejszy po wyrażeniu zgody mających uczestniczyć w nim zespołów. Gospodarz
meczu musi o tym fakcie powiadomić Sędziego głównego. Kapitan Sportowy PZK SKK powinien otrzymać zgody od wszystkich
zespołów mających brać udział w tym meczu. Zgodę powinien przesłać drogą e-mailową przedstawiciel zespołu odpowiedzialny
do kontaktów w sprawach ligowych.
5. W przypadku chęci przełożenia meczu na termin późniejszy należy uzyskać zgodę Kapitana Sportowego PZK SKK oraz wpłacić
na konto PZK SKK kwotę w wysokości 500,00 PLN.
6. Uzgodnienia dotyczące przełożenia meczu i powiadomienia muszą zostać zakończone najpóźniej na 5 dni przed rozegraniem
meczu.
7. Jeśli mecz nie może dojść do skutku z różnych przyczyn, należy niezwłocznie powiadomić zespół, z którymi ma być rozegrany , a
także Sędziego zawodów oraz Kapitana Sportowego PZK SKK.
a. Gdy gospodarz wcześniej nie zawiadomił drużyn przyjezdnych lub nie miał takiej możliwości, a mecz się nie odbył, koszt
ponownego przyjazdu gości pokrywa gospodarz zawodów (pociąg-maksymalnie TLK-druga klasa oraz delegacja dla 6 osób)
b. Gdy goście wcześniej nie powiadomili gospodarzy w przypadku meczu, że nie przyjadą na mecz i po weryfikacji uzyskają zgodę
na rozegranie tego meczu w innym terminie ponoszą oni koszty sędziego oraz ewentualnego udokumentowanego wynajmu
kręgielni.

20

c. Warunkiem ponownego rozegrania meczu jest pełne udokumentowanie przyczyn jego nierozegrania nadesłane do Kapitana
Sportowego PZK SKK w terminie nie przekraczającym 5 dni od wyznaczonego terminu meczu.
d. Nowy termin wyznacza Komisja Gier i Dyscypliny.
e. Turnieje mogą zostać rozegrane ponownie tylko w przypadku niesprawnej kręgielni.
f. Drużyny, które nie stawią się na mecz powinny w ciągu 5 dni po terminie meczu udokumentować powód nieobecności. W
przypadku braku wyjaśnień lub wyjaśnień nie przyjętych przez Komisję Gier i Dyscypliny na zespół zostanie nałożona kara w
wysokości 1000,00PLN. Kwotę tę należy zapłacić w ciągu 1 miesiąca od daty nierozegranego meczu. W przypadku niewpłacenia
tej kwoty zespół zostanie usunięty z rozgrywek ligowych.
g. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek ligowych (lub niezapłacenia kary pieniężnej za niestawienie się na mecz),
podczas ich trwania na zespół zostanie nałożona kara wynikająca z iloczynu nie rozegranych meczów-turniejów (za każdy 1000,00
PLN). Ponadto klub-drużyna może nie uzyskać zgody na grę w rozgrywkach ligowych w sezonie 2014/15.
h. Zwolnienia lekarskie nie są podstawą do przełożenia meczu ligowego
VI. Przygotowanie kręgielni
1. Gospodarz meczu zobowiązany jest:
a. Zadbać o porządek na obiekcie
b. Przygotować tory do gry
c. Udostępnić zawodnikom przyjezdnym szatnię oraz zapewnić możliwość wykapania się
d. Zapewnić obsługę techniczną
e. Zapewnić napoje dla zawodników i sędziego głównego
VII. Marketing
1. Klub gospodarz zobowiązany jest na kręgielni i w lokalnej prasie umieścić informacje o zbliżającym się meczu-turnieju oraz po
jego rozegraniu wysłać informację prasową do lokalnych gazet.
2. W przypadku uzyskania sponsora strategicznego przez PZK, klub gospodarz zobowiązany jest podczas rozgrywania meczy
ligowych do rozstawienia banerów reklamowych przekazanych przez PZK.
VIII. Walkower
1. Za walkower uznaje się:
a. Mecz, w którym wystartuje mniej niż 3 zawodników w drużynie
b. Mecz, na który nie zgłosi się drużyna
c. Punkty za walkower w meczu liczy się tak jakby jedna drużyna rozegrała mecz
d. W turnieju drużyna która nie zgłosi się na zawody nie otrzymuje punktów
IX. Zasady rozgrywania meczy
1. Kierownik ekipy gospodarzy podaje sędziemu głównemu 30 minut przed rozpoczęciem meczu kolejność startu czterech
swoich zawodników oraz maksymalnie trzech rezerwowych, z których tylko jeden może wejść do gry.
2. Sędzia główny przekazuje skład drużyny gospodarzy kierownikowi drużyny gości.
3. Po zaznajomieniu się ze składem drużyny gospodarzy kierownik drużyny gości zobowiązany jest w ciągu 10 minut sporządzić
kolejność swoich czterech zawodników, podać maksymalnie trzech rezerwowych i przekazać to sędziemu głównemu.
4. Na podstawie składów sędzia główny tworzy pojedynki meczowe i przedstawia je podczas rozpoczęcia meczu. Do 10 minut
przed startem kierownik drużyny gospodarzy ma prawo wglądu do ustawienia drużyny gości.
5. Jeżeli któryś z graczy z pozycji 1-4 nie stanie na starcie, to możliwe jest wprowadzenie na jego miejsce zastępcy spośród
rezerwowych zgłoszonych na liście startowej poza pozycjami 1-4. Taka wymiana przed rozpoczęciem gry próbnej nie jest
traktowana jako zmiana zawodnika i nie narusza limitu zmian. Zawodnik, który nie stanął na starcie traci prawo do gry w tych
zawodach.
a. Przy dokonywaniu zmiany zawodnika, kierownik drużyny powiadamia sędziego głównego o zmianie. O tym, który z
rezerwowych wchodzi do gry decyduje kierownik ekipy. Zmiana musi być odnotowana w protokole zawodów z podaniem
informacji po którym rzucie nastąpiła zmiana.
b. W meczu może nastąpić jedna zmiana zawodnika.
c. Zawodnicy w parach rozgrywają między sobą pojedynek składający się z 4 setów – 4x30 rzutów (15P+15Zb)
6. Zawodnicy drużyny gospodarzy rozpoczynają grę zawsze na torach nieparzystych.
7. Mecz na kręgielni sześciotorowej powinien być rozgrywany na czterech sąsiadujących ze sobą torach. W przypadkach
szczególnych (np. awaria jednego z torów) sędzia główny wyznacza tory, na których mecz będzie rozgrywany.
8. Zasady punktacji:
a. Za każdy wygrany set zawodnik otrzymuje 1 punkt setowy (PS)
b. W przypadku remisu w secie (uzyskanie równego wyniku), każdy z zawodników otrzymuje po 0,5 punktu PS
c. Pojedynek wygrywa zawodnik, który zdobędzie więcej punktów setowych (PS)
d. W przypadku równej liczby punktów setowych, pojedynek wygrywa zawodnik, który uzyska wyższy wynik strąconych kręgli na
120 rzutów.
e. W przypadku, gdy wyniki uzyskane z podpunktów c. i d. są równe, zawodnicy w pojedynku osiągają remis.
f. Za zwycięstwo w każdym pojedynku drużyna otrzymuje 1 punkt drużynowy (PD), a za remis 0,5 punktu PD
g. Drużyna, która w meczu strąci łącznie więcej kręgli (4x120) zdobywa 1 PD
h. W przypadku remisu (równej sumie zbitych kręgli) drużyny zdobywają po 0,5 punkta PD.
i. Maksymalnie można zdobyć 5 punktów PD
j. Drużyna, która zdobędzie więcej punktów PD zdobywa 2 punkty meczowe (PM)
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k. Wynik 2,5:2,5 w punktach PD jest remisem i drużyny zdobywają po 1 punkcie PM
l. Drużyna, która w dwumeczu (mecz i rewanż)uzyska większą liczbę punktów meczowych otrzymuje dodatkowy 1 punkt PM
m. W przypadku równej ilości punktów meczowych PM o przyznaniu dodatkowego punktu meczowego decyduje:
większa ilość punktów PD
większa ilość punktów PS
większa ilość zbitych kręgli
lepsze zbierane
mniejsza ilość rzutów zerowych.
9. O kolejności w tabeli decyduje:
a. Większa ilość zdobytych punktów meczowych PM
b. Większa ilość zdobytych punktów drużynowych PD
c. Większa ilość zdobytych punktów setowych PS
d. Bezpośrednie porównanie wyniku dwumeczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami wg kolejności:
Większa liczba PM
Większa liczba PD
Większa liczba PS
X. III runda play-off • startuje sześć najlepszych zespołów po II rundzie (drużyna z miejsca 7 kończy rozgrywki):
1. Drużyny, zajmujące miejsca 3, 4, 5 i 6 awansują do ćwierćfinału , tworząc pary, które rozegrają dwumecz w dwóch kolejkach (15
i 16). Zwycięzcy tych dwumeczy awansują do półfinałów. Ustala się pary ćwierćfinałowe wg zasady: 6 miejsce – 3 miejsce oraz 5
miejsce – 4 miejsce. Pierwsze mecze jako gospodarze (15 kolejka) rozegrają drużyny z miejsc 5 i 6.
2. W terminie ćwierćfinałów (kolejka 15 i 16) drużyny, które zajęły miejsca 1 i 2 po rundach I i II rozegrają dwumecz, którego
stawką będzie organizacja Finału ligi (mecze półfinałowe i finały). Gospodarzem pierwszego meczu jest zespół, który zajął
miejsce 2.
3. Półfinały i finały zostaną rozegrane w dniach 01-02.05.2015 roku na kręgielni tego zespołu, który wygra w dwumeczu z pkt. 2.
4. Dnia 01.05.2015 rozegrane zostaną półfinały, a w niedzielę mecze o 1 i 3 miejsce.
5. W meczach półfinałowych spotykają się:
- zespół, który zajął miejsce pierwsze po I i II rundzie ze zwycięzcą meczu ćwierćfinałowego 4-5
- zespół, który zajął miejsce drugie po I i II rundzie ze zwycięzcą meczu ćwierćfinałowego 3-6
6. W meczu o 1 miejsce spotykają się zwycięzcy meczy półfinałowych
7. W meczu o 3 miejsce spotykają się pokonani w meczach półfinałowych
XI. Zasady rozgrywania meczy w III rundzie:
1. Kierownik ekipy gospodarzy podaje sędziemu głównemu 30 minut przed rozpoczęciem meczu
kolejność startu czterech
swoich zawodników oraz maksymalnie trzech rezerwowych, z których jeden może wejść do gry.
2. Sędzia główny przekazuje skład drużyny gospodarzy kierownikowi drużyny gości.
3. Po zaznajomieniu się ze składem drużyny gospodarzy kierownik drużyny gości zobowiązany jest w ciągu 10 minut sporządzić
kolejność swoich czterech zawodników oraz maksymalnie trzech rezerwowych i przekazać to sędziemu głównemu.
4. Na podstawie składów sędzia główny tworzy pojedynki meczowe i przedstawia je podczas rozpoczęcia meczu. Do 10 minut
przed startem kierownik drużyny gospodarzy ma prawo wglądu do ustawienia drużyny gości.
5. Jeżeli któryś z graczy z pozycji 1-4 nie stanie na starcie, to możliwe jest wprowadzenie na jego miejsce zastępcy spośród
rezerwowych zgłoszonych na liście startowej poza pozycjami 1-4. Taka wymiana przed rozpoczęciem gry próbnej nie jest
traktowana jako zmiana zawodnika i nie narusza limitu zmian. Zawodnik, który nie stanął na starcie traci prawo do gry w tych
zawodach.
d. Przy dokonywaniu zmiany zawodnika, kierownik drużyny powiadamia sędziego głównego o zmianie. O tym, który z
rezerwowych wchodzi do gry decyduje kierownik ekipy. Zmiana musi być odnotowana w protokole zawodów z podaniem
informacji, po którym rzucie nastąpiła zmiana.
e. W meczu może nastąpić tylko jedna zmiany zawodniczek.
f. Zawodnik zmieniany nie może powrócić już do gry.
g. Zawodniczki w parach rozgrywają między sobą pojedynek składający się z 4 setów – 4x30 rzutów (15P+15Zb)
6. Zawodniczki drużyny gospodarzy rozpoczynają grę zawsze na torach nieparzystych.
7. Mecz na kręgielni sześciotorowej powinien być rozgrywany na czterech sąsiadujących ze sobą torach. W przypadkach
szczególnych (np. awaria jednego z torów) sędzia główny wyznacza tory, na których mecz będzie rozgrywany.
8. Zasady punktacji:
a. Za każdy wygrany set zawodnik otrzymuje 1 punkt setowy (PS)
b. W przypadku remisu w secie (uzyskanie równego wyniku), każdy z zawodników otrzymuje po 0,5 punktu PS
c. Pojedynek wygrywa zawodnik, który zdobędzie więcej punktów setowych (PS)
d. W przypadku równej liczby punktów setowych, pojedynek wygrywa zawodnik, który uzyska wyższy wynik strąconych kręgli na
120 rzutów.
e. W przypadku, gdy wyniki uzyskane z podpunktów c. i d. są równe, zawodnicy w pojedynku osiągają remis.
f. Za zwycięstwo w każdym pojedynku drużyna otrzymuje 1 punkt drużynowy (PD), a za remis 0,5 punktu PD
g. Drużyna, która w meczu strąci łącznie więcej kręgli (4x120) zdobywa 1 PD
h. W przypadku remisu (równej sumie zbitych kręgli) drużyny zdobywają po 0,5 punkta PD.
i. Maksymalnie można zdobyć 5 punktów PD
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j. Drużyna, która zdobędzie więcej punktów PD zdobywa 2 punkty meczowe (PM)
k. Wynik 2,5:2,5 w punktach PD jest remisem i drużyny zdobywają po 1 punkcie PM
9. O zwycięstwie w dwumeczu decyduje:
a. Większa ilość zdobytych punktów meczowych PM
b. Większa ilość zdobytych punktów drużynowych PD
c. Większa ilość zdobytych punktów setowych PS
d. Większa ilość zbitych kręgli
e. Większa ilość zbitych kręgli do zbieranych
f. Mniejsza ilość rzutów zerowych (dziur)
g. Wyższe miejsce w tabeli po II rundzie
XII. Uprawnienia do gry w Klubowych Pucharach
1. Drużyna, która po zakończeniu rozgrywek zajmie w tabeli:
a. Pierwsze miejsce zdobywa tytuł Drużynowego Mistrza Polski na sezon 2014/15 i prawo startu w Klubowym Pucharze Świata
b. Drugie miejsce zdobywa tytuł I Drużynowego V-ce Mistrza Polski na sezon 2014/15 i prawo startu w Klubowym Pucharze
Europy
c. Trzecie miejsce zdobywa tytuł II Drużynowego V-ce Mistrza Polski na sezon 2014/15 i prawo startu w Pucharze NBC
XIII. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach Superligi
KK Dziewiątka-Amica Wronki
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne
KS Czarna Kula Poznań
KS Polonia 1912 Leszno
MLKS Tucholanka Tuchola
TKKF Dębinki Gdańsk
TPK Wejherowo
Rozgrywki odbywają się systemem:
I Runda - meczowa
II Runda - rewanżowa
III Runda - faza play-off
UWAGI DO ROZGRYWEK LIGOWYCH
1. Rozgrywki w Superlidze Kobiet, Superlidze Mężczyzn oraz I Ligi będą rozgrywane w tych samych terminach sobota/niedziela.
2. Kluby (drużyny), które wystawią w rozgrywkach Superligi Kobiet, Superligi Mężczyzn, oraz I Ligi dwie lub więcej drużyn muszą
przestrzegać następujących zasad:
a. W jednym terminie ligi zawodnik nie może występować w więcej niż jedna drużyna
b. Za występ w drużynie rozumie się wystawienie do składu podstawowego i oddanie minimum jednego rzutu
c. Oddanie minimum jednego rzutu (przy wejściu do gry jako rezerwowy)
d. W jednym sezonie zawodnik nie może brać udziału w dwóch drużynach na jednym poziomie rozgrywek
e. Zawodnik/czka, który zagra w Superlidze nie może uczestniczyć w najbliższym turnieju I Ligi
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TERMINARZ LIGI MIĘDZYOKRĘGOWEJ W SEZONIE 2014/15
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REGULAMIN LIGI MIĘDZYOKRĘGOWEJ W SEZONIE 2014/15
Część ogólna
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OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W KRĘGLARSTWIE KLASYCZNYM W SEZONIE 2014/15

po 01.07.2003
01.07. 00 - 30.06.2003
01.07.96 - 30.06.00
01.07.91 - 30.06.9 6
przed 01.07.91
przed 01.07.91
Uwaga! W kategorii dzieci licencja w zawodach nie jest wymagana.

Liga Międzyokręgowa

6. Opłata jednorazowa w wysokości 10 zł dotyczy wyłącznie:
a. Mistrzostw Polski w Grze do Pełnych
b. Pucharu Polski w Grze Sportowej na 60 rzutów
29

Sędziowie zamiejscowi otrzymują dietę i zwrot kosztów podróży uzgodnionych
z PZK.
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REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ CENTRALNYCH SKK PZKręgl.
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REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEDŁUŻANIA LICENCJI
SEKCJI KRĘGLARSTWA KLASYCZNEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRĘGLARSKIEGO
§1
1. Sekcja Kręglarstwa Klasycznego Polskiego Związku Kręglarskiego (w skrócie SKK PZKręgl.) w
celu ewidencji zawodników i zawodniczek, uczestniczących w ogólnopolskim współzawodnictwie
sportowym przyznaje licencje zawodnicze.
2. Na wniosek osoby zainteresowanej SKK PZKręgl. przyznaje licencję zawodnika kręglarstwa
klasycznego Polskiego Związku Kręglarskiego, zwaną dalej licencją.
3. Wniosek na licencje powinien zostać złożony na druku, który stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
4. Ze względu na różny stopień aktywności sportowej zawodników i zawodniczek wprowadzone
zostają dwa typy licencji:
- licencja A
- licencja B
5. Dwa typy licencji pozwalają uczestniczyć w większej lub mniejszej liczbie zawodów ogólnopolskich
§2
1. Licencje są wymagane od wszystkich zawodników i zawodniczek w kategoriach:
a) Młodziczki
b) Młodzicy
c) Juniorki młodsze
d) Juniorzy młodsi
e) Juniorki
f) Juniorzy
2. Licencje są wymagane od wszystkich zawodników i zawodniczek w kategoriach Seniorki i Seniorzy,
którzy chcą uczestniczyć w rozgrywkach ogólnopolskich zarówno indywidualnych jak i drużynowych.
3. Licencje są przyznawane na okres jednego sezonu kręglarskiego, który trwa od 1 sierpnia do 31
lipca.
4. Od sezonu 2011/12 wydawane są licencje z przyporządkowanymi kolorami do kategorii wiekowej.
Dziewczynki i chłopcy - kolor żółty
Młodziczki i młodzicy - kolor czerwony
Juniorki młodsze i juniorzy młodsi - kolor niebieski
Juniorki i Juniorzy - kolor pomarańczowy
Seniorki i Seniorzy (A i B) - kolor zielony
5. W przypadku zmiany kategorii wiekowej należy dostarczyć nowe zdjęcie.
6. Zawodniczki i zawodnicy z kategorii wyszczególnionych w § 2 pkt 1 muszą posiadać przynależność
klubową.
§ 3
1. W kategoriach młodzieżowych, wymienionych w § 2 pkt. 1, obowiązują tylko licencje A.
2. W kategoriach Seniorek i Seniorów mamy do wyboru dwa rodzaje licencji – licencja A i licencja B, w
zależności od tego w jakim rodzaju rozgrywek zawodnik lub zawodniczka ma zamiar brać udział.
3. W zależności od wyboru licencji zawodnicy i zawodniczki mają do dyspozycji większą lub mniejszą
liczbę zawodów, w których mogą wystartować.
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4. Lista zawodów w kategorii Seniorek i Seniorów, które wymagają licencji, w podziale na licencję A i B
jest zawarta w § 4 regulaminu.
§ 4
Rodzaj zawodów
Licencja A
Licencja B
Mistrzostwa Polski Par i Tandemów Mieszanych na 60 rzutów do pełnych
A√ B √
Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Polski na 60 rzutów do pełnych
A√ B √
Indywidualny Puchar Polski (gra sportowa)
A√ B √
Mistrzostwa Okręgu PZKręgl. (gra sportowa)
A√ B √
Indywidualne Mistrzostwa Seniorów „A” (gra sportowa)
A√ B √
Rozgrywki drużynowe I liga drużyn 4-osobowych
A√ B √
Turnieje Grand Prix Polski (Puchar Leszna, Puchar Gostynia, Puchar Asów, Puchar Alfy-Vector)
A√ B √
Rozgrywki drużynowe Superligi
A√
Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów (gra sportowa)
A√
Mistrzostwa Polski Par (gra sportowa)
A√
Mistrzostwa Polski w Sprintach (gra sportowa)
A√
Mistrzostwa Polski Tandemów Mieszanych (gra sportowa)
A√
gra sportowa - gra do pełnych i zbieranych
§ 5
1. W regulaminach poszczególnych zawodów muszą być zapisy dotyczące zawodniczek i
zawodników uprawnionych do startu. Regulaminy te muszą być zgodne z niniejszym regulaminem
dotyczących licencji zawodniczych.
2. Istnieje możliwość, że w zawodach w których dopuszczony jest start zawodniczek i zawodników
posiadających oba rodzaje licencji istnieją inne ograniczenia startu.
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§ 6
1. Wypełnione wnioski o licencje dla zawodniczek i zawodników reprezentujących kluby są
dostarczane zbiorczo przez kluby. Opłaty muszą być dokonywane na konto Polskiego Związku
Kręglarskiego.
2. Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie reprezentują żadnego klubu dostarczają wypełnione wnioski o
licencje pocztą na adres Polskiego Związku Kręglarskiego oraz dokonują opłaty na konto Polskiego
Związku Kręglarskiego.
3. Istnieje możliwość dostarczenia wypełnionego wniosku o licencje oraz dokonanie opłaty na
zawodach organizowanych przez Polski Związek Kręglarski.
4. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie o wielkości 4x3cm.
5. Zdjęcia nie są obowiązkowe na licencjach B, z tym że podczas rejestracji na zawodach należy
przedstawiać licencję wraz z dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie.
6. W przypadku dostarczenia zdjęć, na których widać inne pieczątki, zdjęcia są pogniecione, lub
odklejane z innych dokumentów nowe licencje nie będą wystawiane.
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INFORMACJA DLA SĘDZIÓW SKK PZKręgl.
Kolegium Sędziów w nowym składzie od 31.08.2011 roku zreformowało pracę Kolegium i przystosowało jak
najlepiej wszystkie działania do dzisiejszych czasów (komputeryzacji i internetu). Aby prześledzić podejmowane
działania należy zapoznać się z kolejnymi Komunikatami KS SKK wydawanymi od 2011 roku (na stronie PZK SKK –
Sprawy sędziowskie). Tutaj nawiązując do tematu przedstawiamy tylko kilka z nich.
1. Wprowadziliśmy jako wiodącą internetową komunikację z sędziami (np. wysyłanie delegacji sędziowskich,
informowanie o zmianach sędziów, Komunikaty itp.).
2. Wprowadziliśmy centralne elektroniczne Kartoteki Sędziów. Każdy sędzia ma Kartotekę w której są nanoszone
udokumentowane godziny pracy na zawodach. Godziny nanoszone są z Protokołów z meczów i turniejów
(Protokóły, Raporty SG). Każdy sędzia, który zgłosi się poprzez e-mail do Kolegium w sprawie otrzymania
udokumentowanych godzin pracy, otrzyma wydruk.
Książki Sędziowskie, które posiadają sędziowie, są właściwie tylko do ich dyspozycji i rejestrowania pracy oraz
szkoleń bądź kursów. Książki Sędziowskie, które są w użytkowaniu, były drukowane w latach 80-tych ubiegłego
stulecia, dlatego znajdujące się w nich fragmenty przepisów są już nieaktualne. Obecne przepisy dot. sędziów
zawarte są w Cz.1 KRS i obowiązują od 1.01.2009 r. Zapas obecnych Książek Sędziów jest na wyczerpaniu. Przy tak
prowadzonej centralnie ewidencji sędziowskiej nie ma potrzeby ich wydawania.
3. Tryb uzyskania klasy sędziowskiej i podwyższania na klasę II jest następujący: Organizator (dany OZKręgl.)
przesyła do Kolegium Sędziowskiego SKK: protokół egzaminacyjny i arkusz z odpowiedziami egzaminacyjnymi,
wniosku–oświadczenia, deklaracji sędziowskiej na dany sezon sportowy, 3 zdjęć legitymacyjnych lub (najlepiej w
formie elektronicznej, e-mail) oraz 10 zł od każdego nowego adepta na sędziego.
W przypadku sędziów podnoszących swoją klasę na II, potrzebne są kserokopie wzgl. skany:
Protokołu Egzaminacyjnego, Arkusza odpowiedzi, Wniosku–Oświadczenia (tylko w przypadku zmiany miejsca
zamieszkania, nr telefonów itp.), Deklaracji Sędziowskiej (na aktualny sezon) oraz 1 zdjęcia legitymacyjnego na
Licencję (elektronicznie) oraz 10 zł (jeżeli to dotyczy nowego sezonu).
4. W świetle obowiązujących przepisów ( KRS Cz.1 p.4.1) sędzią kręglarskim jest osoba posiadająca licencję
sędziego sportowego przyznaną przez Polski Związek Kręglarski, a praktycznie przez organ upoważniony przez
Zarząd Związku. Takim organem jest KS SKK. Reasumując Okręg ma prawo przeprowadzać egzaminy na III i II
klasę, lecz licencję przyznaje PZK. Z odpowiednim umotywowanym Wnioskiem-Oświadczeniem zwraca się do
PZK zainteresowana osoba. Wnioski może zbiorczo przesłać OZK.
5. Obecne działania Kolegium podyktowane zostały m.in. następującymi przyczynami – brakiem aktywności
niektórych Okręgów oraz chęcią wprowadzenia przejrzystej ewidencji centralnej i wydawanie jednolitych
dokumentów (Licencje).
za Kolegium Sędziów Sekcji Kręglarstwa Klasycznego PZKręgl.
Ryszard Bonk i Bronisław Bednarek
Poznań, 31.07.2014 r.
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LISTA LICENCJONOWANYCH SĘDZIÓW PZKręgl. SKK
UPRAWNIONYCH DO SĘDZIOWANIA W SEZONIE 2014/15 (stan na 01.08.2014)
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WYKAZ CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KRĘGLARSKIEGO (KRĘGLARSTWO KLASYCZNE)

NOTATKI
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SEKCJA KRĘGLARSTWA PARKIETOWEGO
Skład Komisji Kręglarstwa Parkietowego przy Zarządzie Polskiego Związku Kręglarskiego:
Przewodniczący: Henryk Kulinowski
Wice przewodniczący: Edward Jaskulski
Sekretarz: Krystyna Jechura
Członkowie: Zbigniew Staniszewski, Roman Bartkowiak
KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH NA PARKIECIE • SEZON 2014/15
PLAN ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
OGNISKA TKKF "SOKÓŁ" ŚREM W SEZONIE 2014/15

42

UDZIAŁ ZAWODNIKÓW OGNISKA TKKF „SOKÓŁ” ŚREM:
1. Mistrzostwa Europy w Kręglarstwie Parkietowym – wrzesień 2014 – Dania
2. Zawody: według kalendarza imprez sekcji kręglarstwa klasycznego PZK
3. Imprezy sportowo-rekreacyjne: według kalendarza imprez WTKKF
WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU POLSKI NA PARKIECIE
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2011

1. Kathrin Wegner i Ronny Gutschmidt (D)

1. Heidi Poulsen (DK)

1. Ronny Gutschmidt (D)

874 + 884 = 1758

861 + 873 = 1734

884 + 880 = 1764

2. Julia Rzyha i Daniel Kreft (PL)

2. Regine Loewa (D)

2. Henrik Hübner (D/K)

856 + 889 = 1745

864 + 865 = 1729

871 + 885 = 1756

3. Regine Loewa i René Gutschmidt (D)

3. Katrin Wegner (D)

3. Daniel Kreft (PL)

864 + 868 = 1732

874 + 845 = 1719

889 + 865 = 1754

2012
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SEKCJA BOWLINGU SPORTOWEGO
PREZYDIUM ZARZĄDU SEKCJI BOWLINGU SPORTOWEGO
Przewodniczący Sekcji
Mariusz Musialik, m.musialik@pzksbs.pl
Zastępca
Tomasz Gapiński, t.gapinski@pzksbs.pl
Kapitan Sportowy
vacat
Członkowie Zarządu SBS
Dawid Szpański, d.szpanski@pzksbs.pl
Mateusz Karolak, m.karolak@pzksbs.pl

KOMISJE PROBLEMOWE SEKCJI BOWLINGU SPORTOWEGO
Komisja Gier i Dyscypliny
vacat
Komisja Licencyjna
Przewodnicząc: Mariusz Musialik, m.musialik@pzksbs.pl
Komisja Informacji Publicznej
Przewodniczący: Tomasz Gapiński, t.gapinski@pzksbs.pl
Komisja Rozwoju i Kręglarstwa Amatorskiego
Przewodniczący: Dawid Szpański, d.szpanski@pzksbs.pl
Komisja Sędziowska
Przewodniczący: Mateusz Karolak, m.karolak@pzksbs.pl
Komisja Szkolenia Juniorskiego
Przewodniczący: Adam Błaszczak, paszczu23@tlen.pl
Komisja Public Relations i Marketingu
Przewodniczący: Tomasz Janicki, tomek@eranet.pl
Komisja Zawodnicza
Przewodniczący: Jacek Skorupa, jacek.skorupa@pulsarsystem.pl
Komisja Kontroli i Wydatków
Przewodniczący: Mariusz Musialik, m.musialik@pzksbs.pl
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Kalendarz Imprez Bowlingowych w sezonie 2014/15
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3. Warunkiem zaliczenia wyników do średniej krajowej z turniejów nieorganizowanych przez PZK SBS
jest prowadzanie ewidencji wyników podczas turnieju w systemie scoringowym na stronie sekcji.
4. Średnia regionalna zawodników będzie osobno liczona ze wszystkich regionalnych lig okręgowych
odbywających się w Polsce i zgłoszonych do PZK SBS.

§6. Specjalne zasady gry stosowane w rozgrywkach PZK SBS
1. Ponowne ustawienie kręgli
a) Tylko sędzia rozgrywek może przyznać zawodnikowi prawo do dodatkowego, ponownego
ustawienia kręgli i tylko w przypadku oczywistego wadliwego ich ustawienia,
b) Jeśli zawodnik złamie tę zasadę, jego punktacja po nielegalnym ponownym ustawieniu kręgli
zostanie wyzerowana.
55

2. Wycofanie się z gry
a) Jeśli zawodnik wycofa się z rozgrywki kwalifikacyjnej lub z ostatniego etapu turnieju przed
zakończeniem wszystkich gier w danej rozgrywce/etapie (nielegalne wycofanie się) wszystkie
kolejne gry zawodnika zostanie wpisana suma zero i zaliczone one będą do średniej zawodnika
jako rozegrane,
b) W przypadku nielegalnego wycofania się uiszczone już opłaty zgłoszeniowe późniejszych
rozgrywek kwalifikacyjnych nie zostaną zawodnikowi zwrócone.
3. Minimalny czas rozgrzewki przed rozgrywkami wynosi:
a)
b)
c)
d)

5 minut przy 1 – 2 graczach na każdą parę torów
7 minut przy 3 – 4 graczach na każdą parę torów
10 minut przy 5 – 6 graczach na każdą parę torów
15 minut przy 7 – 8 graczach na każdą parę torów

§7. Procedura zapisów i rezygnacji z turniejów
1. Zapisy na turnieje przyjmowane będą drogą:
a) On-line na stronie PZK SBS www.pzksbs.pl
b) Poprzez wysłanie e-mail na adres sbs@pzksbs.pl, jednakże w tym przypadku zgłoszenie będzie
ważne po potwierdzeniu zwrotnym lub umieszczeniu na listach startowych.
2. W przypadku turniejów GPP oraz dodatkowych, gdzie organizatorem nie jest PZK SBS, dopuszcza się
możliwość rejestracji zawodników poza oficjalnymi listami SBS. W tym przypadku PZK SBS nie
bierze odpowiedzialności za potencjalną stratę organizatora związaną z nieoczekiwaną nieobecnością
zawodników na zawodach.
3. Termin zapisów zostanie zapisany w regulaminach i podany na stronie PZK SBS z minimum 14dniowym wyprzedzeniem.
4. Kluby są zobowiązane do kontroli list startowych umieszczonych na stronie PZK SBS, ponieważ są
odpowiedzialne za opłaty startowe swoich członków.
5. Rezygnacji z turnieju bez ponoszenia opłat i otrzymania dodatkowych sankcji można dokonać na 5 dni
przed pierwszym dniem turnieju wysyłając e-mail na adres sbs@pzksbs.pl
W przeciwnym razie rezygnację uznaje się za nieterminową.
6. Przy rezygnacji nieterminowej na wniosek organizatora zawodnik uiści opłatę za wszystkie tury, na
które był zapisany. W przypadku pełnej obsady na daną turę, opłata nie będzie pobierana. W
przypadku, gdy zawodnik wziął udział w turnieju, a zrezygnował z części tur, zapłaci wpisowe za te
tury, chyba że będą w pełni obsadzone.
7. Osoba, która dokonała już zgłoszenia, może zmienić rundę lub dokonać dodatkowego zapisu, jeżeli są
wolne miejsca.
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WYKAZ CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KRĘGLARSKIEGO (BOWLING)

SEKCJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KRĘGLARSTWO KLASYCZNE I BOWLING
PREZYDIUM ZARZĄDU SEKCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Przewodniczący Sekcji
Czesława Konieczna
Zastępca
Joanna Staliś
Kapitan Sportowy
Adrian Hibner
Członkowie Zarządu SN
Małgorzata Nowak
Przemysław Antusiewicz
KOMISJE PROBLEMOWE SEKCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Komisja Gier i Dyscypliny
Przewodniczący: Hibner Adrian
Członkowie: Gęstwiński Arkadiusz
Komisja Techniczna
Przewodniczący: Antuszewicz Przemysław
Członek: Polak Bożena
Rada Trenerów
Przewodniczący: Antuszewicz Przemysław
Członek: Polak Bożena
Komisja Kontroli Wydatków
Przewodniczący: Konieczna Czesława
Członek: Sawiniec Emilia
Komisja Licencyjna
Przewodniczący: Nowak Małgorzata
Komisja Zawodnicza
Przewodniczący: Hibner Adrian
Członek: Nowak Grzegorz
Komisja Informacji Publicznej
Przewodniczący: Hibner Adrian
Komisja Organizacji Imprez Sportowych
Przewodniczący: Staliś Joanna
Kolegium Sędziowskie
Przewodniczący: Nowak Małgorzata
Członek: Kacprzak Piotr
Komisja Rozwoju Kręglarstwa
Przewodniczący: Konieczna Czesława
Członek: Staliś Joanna, Hibner Adrian
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KALENDARZ IMPREZ SN PZKręgl. W SEZONIE 2014/15
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REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
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REGULAMIN POWOŁYWANIA REPREZENTACJI
OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH NA MISTRZOSTWA ŚWIATA I EUROPY

PRZYSIĘGA
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OSIĄGNIĘCIA MEDALOWE SEKCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W KRĘGLARSTWIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2014/15
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA SPORTOWE W ROKU 2015

ZMIANY W REGULAMINIE INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI
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OGÓLNY REGULAMIN ZAWODÓW SEKCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W SEZONIE SPORTOWYM 2014/15
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STREFY ELIMINACYJNE MISTRZOSTW POLSKI
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REKORDY POLSKI SEKCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
BOWLING

KRĘGLARSTWO KLASYCZNE

SĘDZIOWIE PODLEGLI SEKCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH PZKręgl.
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WYKAZ CZŁONKÓW PZKręgl. SEKCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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ks.jacwing.suwalki@gmail.com
r_oman@poczta.onet.pl
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