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TURNIEJ  CHALLENGE 
oraz Turniej amatorów 

 

 

 

Termin rozgrywania zawodów: 29-30 października 2011 roku 

Miejsce rozgrywania zawodów: 

 

BOWLING CLUB  

ul. Niepodległości 70, 64-100 LESZNO  tel: 0-65-5204574 

kręgielnia 6-torowa wyposażona w sprzęt QubicaAMF 

www.bowlingclub.info  
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Regulamin Turnieju Challenge 
 

WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1. Turniej odbędzie się w jednej kategorii, kobietom będzie przysługiwać Hadicup 8 punktów. 

2. Amatorzy w turnieju dla sklasyfikowania w GPP, powinni wykupić jednorazową licencję PZK 
na miejscu w kręgielni w kwocie 25 złotych. Bez wykupienia licencji, będą klasyfikowani 
oddzielnie w Turnieju Amatorów. 

3. Udział w turnieju może wziąć osoba pełnoletnia (osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną 
zgodę przynajmniej jednego rodzica na udział w zawodach), która zgłosi swój start w Turnieju 
Challenge na listach startowych do sbs@pzksbs.pl  lub bezpośrednio w kręgielni w Lesznie. 

4. Każdy zawodnik w momencie dokonania zgłoszenia na Turniej, zobowiązuje się do 
uregulowania płatności za udział w Turnieju. 

5. Zawodnik uiszcza opłatę za udział w Turnieju przed rozpoczęciem Turnieju. 

6. Losowanie torów następuje przed rozpoczęciem każdej tury. 

7. Dokonanie zapisu na Turniej jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów 
regulaminu turnieju. 

8. Smarowanie Ratio: R1 R2, przygotowane przez Komisję Techniczną SBS 

9. Smarowanie torów przed każdą turą eliminacyjną. 

ELIMINACJE: 

GRUPA Dzień Data Godzina Ilość miejsc Cena eliminacji/Re entry 

1 Sobota 29.10.2011 10:00 12 70 zł 

2 Sobota 29.10.2011 12:00 12 70 zł 

3 Sobota 29.10.2011 14:00 12 70 zł 

4 Sobota 29.10.2011 16:00 12 70 zł 

5 Niedziela 30.10.2011 9.00 12 70 zł 

Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania dodatkowej grupy przy większych zapisach.  
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1. Każdy zawodnik gra w eliminacjach 4 gry. Suma punktów z 4 gier stanowi jego wynik. 

2. Do Finału awansuje – 12 zawodników z najlepszą sumą punktów z 4 gier zagranych w 
Eliminacjach . 

FINAŁ: 
1. Niedziela godzina 11.00, opłata za udział w finale: 50 złotych. 

2. Turniej w Formacie Total Pinfall, suma wszystkich gier (11)  

Eliminacje 4 gry, Finał R1 2 gry, Round Robin 5 gier 

3. FINAŁ R1: 12 najlepszych zawodników z eliminacji z sumą 4 gier. 

2 gry ze zmianą torów, losowanie torów dla zawodników. 

4. FINAŁ R2: 6 najlepszych zawodników z sumą 6 gier ( eliminacje +R1) rozegra Round Robin, 
pojedynki, każdy z każdym, za wygranie pojedynki 30 pkt, za grę powyżej 250 pkt – 20 
punktów 

5. O końcowej klasyfikacji, zadecyduje najwyższa suma punktów uzyskanych w eliminacjach i 2 
rundach finałowych oraz bunusy za RR. 

NAGRODY  

TURNIEJ CHALLENGE – Leszno 2011 

1 miejsce – 400 zł  

2 miejsce – 300 zł 

3 miejsce – 100 zł  

4 miejsce – 70 zł 

5 miejsce – 70 zł 

6 miejsce – 60 zł 

Punkty rankingowe do GPP 2011/2012 według ogólnego regulaminu cyklu. 

Protesty i zażalenia 
- Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do organizatora turnieju natychmiast po 

zaistnieniu sytuacji spornej. Będą one rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu 
sportowym. 

- Ostateczną decyzję w powyższych sprawach podejmuje sędzia główny turnieju. 
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Regulamin Turnieju AMATORÓW 
 

WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1. Turniej odbędzie się w jednej kategorii, kobietom będzie przysługiwać Hadicup 8 punktów. 

2. Udział w turnieju może wziąć osoba pełnoletnia (osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną 
zgodę przynajmniej jednego rodzica na udział w zawodach), która zgłosi swój start w Turnieju 
Amatorów na listach startowych  w kręgielni w Lesznie. 

3. Każdy zawodnik w momencie dokonania zgłoszenia na Turniej, zobowiązuje się do 
uregulowania płatności za udział w Turnieju. 

4. Zawodnik uiszcza opłatę za udział w Turnieju przed rozpoczęciem Turnieju. 

5. Losowanie torów następuje przed rozpoczęciem każdej tury. 

6. Dokonanie zapisu na Turniej jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów 
regulaminu turnieju. 

7. Smarowanie Ratio: R1 R2, przygotowane przez Komisję Techniczną SBS 

8. Smarowanie torów przed każdą turą eliminacyjną. 

ELIMINACJE: 

GRUPA Dzień Data Godzina 
Ilość miejsc 

w turnieju 
Cena eliminacji/Re entry 

1 Sobota 29.10.2011 10:00 12 50 zł 

2 Sobota 29.10.2011 12:00 12 50 zł 

3 Sobota 29.10.2011 14:00 12 50 zł 

4 Sobota 29.10.2011 16:00 12 50 zł 

5 Niedziela 30.10.2011 9.00 12 50 zł 

1. Każdy zawodnik gra w eliminacjach 4 gry. Suma punktów z 4 gier stanowi jego wynik. 

2. Do Finału awansuje – 6 zawodników z najlepszą sumą punktów z 4 gier zagranych w 
Eliminacjach . 
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FINAŁ: 
1. Niedziela godzina 14.00, opłata za udział w finale: 40 złotych. 

2. Turniej w Formacie 2 gier. 

3. FINAŁ : 6 najlepszych zawodników rozegra po 2 gry ze zmianą torów. Losowanie torów 
przed Finałem 

4. O końcowej klasyfikacji, zadecyduje najwyższa suma punktów uzyskanych w Finale w 2 
rozegranych grach. 

NAGRODY  

TURNIEJ AMATORÓW – Leszno 2011 

1 miejsce – 300 zł  

2 miejsce – 200 zł 

3 miejsce – 50 zł  

4 miejsce – 50 zł 

Protesty i zażalenia 
- Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do organizatora turnieju natychmiast po 

zaistnieniu sytuacji spornej. Będą one rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu 
sportowym. 

Ostateczną decyzję w powyższych sprawach podejmuje sędzia główny turnieju. 
 
 


