
 

 
         
 

REGULAMIN  
Indywidualnych Mistrzostw Polski  Juniorów 2010”  

 
ZARZĄDZAJĄCY 
  

Polski Związek Kręglarski Sekcja Bowlingu Sportowego, 60-808 Poznao                  ul. 
Zeylanda 5; tel. + 48 61 843 63 28  tel/fax + 48 61 843 63 29 

 
ORGANIZATORZY 
 

PZK  Sekcja Bowlingu Sportowego  
  
 WSPÓŁORGANIZATORZY 
 
Kręgielnia      -  GRAKULA TORUO  
 
 TERMIN TURNIEJU 

    09.01.2010r (Sobota) 
     Turniej finałowy   

 
SEKRETARIAT TURNIEJU 
 
Powołany zostanie na 7 dni przed rozgrywkami. 
  
 WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
 W Turnieju biorą udział zawodniczki i zawodnicy, którzy nie ukooczyli; 

Kategoria  do 14 lat  -Zawodnicy  nie mogą mied  14  roku życia do 11.01.2010r.  urodz. 
po 11.01.1996 rok  
 (chłopcy i dziewczyny) 
Kategoria  do 19 lat  -Zawodnicy  nie mogą mied   19  roku życia do 31.08.2010r . 



( chłopców i dziewczyn) urodz. po 31.08. 1991 
Kategoria  do 21 lat  -Zawodnicy  nie mogą mied    21  roku życia do 01.01.2010r.   
(chłopców i dziewczyn)  urodz. po 01.01.1989 
 
  
 

 Każdy ze startujących zobowiązany jest posiadad licencję, oraz aktualne badania lekarskie  
 Zgłoszenia do Turnieju należy dokonad drogą  e-mail adres: posikata@bowlingpzk.pl   od 

dnia 01.09.2009r osobiście lub przez  przedstawiciela  klubu z podaniem Nr. Licencji oraz 
kategorii startowej  i datą urodzenia. 

 Wpisowe do Turnieju - płatne przed rozpoczęciem gier – wynosi: 
-  kategoria  do 14 lat  -osobno men + pao      00,00   PLN od osoby 
-  kategoria  do 19 lat - osobno men + pao                  70,00   PLN od osoby 
-  kategoria  do 21 lat -  osobno men + pao                   70,00   PLN od osoby 
 – płatne przed rozpoczęciem rozgrywek. 
 

 
 
PROGRAM TURNIEJU 
 
Rozgrywki turniejowe podzielone są na 2 etapy : 
 
 Tura Mistrzostw Polski Juniorów   
 Tura Mistrzostw Polski Juniorów - Masters 
 w przypadku większej ilości zgłoszeo zostanie utworzona dodatkowa tura eliminacyjna w 

PIĄTEK  08.01.2010r o godz.12.00  i 15.30 
 

 Przed rozpoczęciem każdego z etapów gier na torach zostanie uruchomiona 7-minutowa  
rozgrzewka. 

 Wszystkie gry Turnieju rozgrywane są systemem amerykaoskim (tj. systemem zmiennych 
torów); 

 
SMAROWANIE 
Warunki techniczne – smarowanie  krótkie  lub  długie 
 
HARMONOGRAM ROZGRYWEK 
 
Turniej odbędzie się wg następującego harmonogramu  : 
 

Runda Mistrzostw Polski Juniorów   09.01.2010r SOBOTA 
 

 09.01.2010r (sobota) o godz. 09.30 i 12.30 zawodnicy i zawodniczki rozegrają, na 
uprzednio wylosowanych przez siebie torach 6 gier, których suma stanowi o ich miejscu 
w Mistrzostwach Polski Juniorów  

 Po rozegraniu 2 gier osoby  z prawego toru przesuwają się o 2 tory w prawo, a osoby z 
lewego toru o 2 tory w lewo; 

 Do Finału Masters kwalifikuje się 8 najlepszych zawodników z wszystkich rund, przy 
czym j/m otrzymują 8 pkt. hndc doliczone do rankingu każdej gry z rundy Mistrzostw 
Polski Juniorów.  

mailto:posikata@bowlingpzk.pl


DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW 

  Godz.16.00 

       FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW – MASTERS 

8 najlepszych zawodników/czek z rankingu wszystkich grup wiekowych rozegra   
Finał Masters  rozegrany zostanie systemem Round Robin na smarowaniu dual.  

            Zawodnicy w pojedynkach otrzymają dodatkowo punkty bonusowe,  

                   za zwycięstwo w pojedynku 20 pkt , przy remisie 10 pkt. 

 

REMISY: 

- ostatnia rozegrana gra zawodnika,(a w przypadku takiej samej gry  następna  

  poprzednia rozegrana gra, itd.. danej rundy rozgrywek, dalej pojedynek jednej kuli  

    DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW 
NAGRODY 
 
        Zawodniczki i zawodnicy z miejsc I do III miejsca każdej kategorii otrzymują: 
 

 I miejsce – tytuł Indywidualnego Mistrza Polski  Juniorów, puchar, złoty medal;  
 II miejsce – tytuł  I Wicemistrza Polski Juniorów ,  puchar, srebrny medal; 
 III miejsce – tytuł II Wicemistrza Polski Juniorów ,  puchar, brązowy medal. 
W przypadku pozyskania sponsorów dodatkowo nagrody rzeczowe. 
 

NAGRODY: 
 
Kluby Zawodników  otrzymują nagrody: 
Kat. Do 14 lat  1-3   kwota po  500,00 zł.  

 Kat. Do 19 lat  1-3   kwota po  400,00 zł 
 Kat. Do 21 lat  1-3   kwota po  300,00 zł 

 
 
 

PROTESTY I ZAŻALENIA 
 

 Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostad zgłoszone do Sekretariatu natychmiast po 
zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w 
bowlingu sportowym; 

 
PRZEPISY  KOOCOWE  

 

1. Do kompetencji Sędziego Głównego należy: rozstrzyganie sytuacji spornych, 
pilnowanie  przestrzegania przepisów sportu bowlingowego, wzywanie obsługi 
technicznej torów, korygowanie błędnych wyników na konsolach i inne.  

2. W przypadku rażącego naruszenia przepisów, Sędziowie obsługujący  zawody, mogą 
podjąd decyzję o dyskwalifikacji zawodnika i/lub o przekazaniu wniosku do Prezydium 
PZK  SBS o zawieszenie jego uczestnictwa w kolejnych turniejach na czas określony. 



3.  Zawodnikowi przysługuje odwołanie pisemne od decyzji Sędziego Prezydium PZK SBS  
w terminie 24 godzin od zaistniałej sytuacji. Koszt odwołania ustala się na 150 zł. 
Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na 
konsoli, usuwanie przeszkód technicznych, samowolne rozstrzyganie spornych 
sytuacji. W każdym z takich przypadków należy uprzednio powiadomid Sędziego. 

4. Podczas gier turniejowych istnieje całkowity zakaz przebywania osób postronnych (z 
wyłączeniem zgłoszonych przed zawodami trenerów) w strefie torów, stolików przy 
podajnikach oraz między torem a stolikami przy podajnikach 

5. Palenie tytoniu podczas zawodów jest dozwolone tylko i wyłącznie w strefie 
wyznaczonej. Zawodnicy, którzy uczestniczą w zawodach, mogą palid również tylko w 
tych miejscach oraz jedynie podczas przerw między blokiem gier. 

6. Istnieje całkowity zakaz występowania w zawodach w stroju innym niż strój 
bowlingowy (określony w odrębnych przepisach).  

7. Istnieje całkowity zakaz trzymania na stolikach przy podajnikach jakichkolwiek 
otwartych napojów, większych oraz ciepłych artykułów spożywczych lub wszelkich 
przedmiotów lub substancji, które mogą mied jakikolwiek wpływ na grę innych 
zawodników. 

8. Zawodnik nie ma możliwości przystąpienia do gier turniejowych, jeżeli się na nie 
spóźnił. Jeżeli zawodnik odpowiednio wcześniej powiadomi Sędziego, że z przyczyn 
od niego niezależnych spóźni się na zawody, Sędzia może postanowid o opóźnieniu 
startu turnieju lub określonej pary torów, jednakże nie dłużej niż o 10 minut. 

9.  Oprócz przepisów określonych w niniejszym regulaminie, zawodnicy są zobowiązani 
do przestrzegania przepisów tj. Ogólny Regulamin Rozgrywek, Kręglarskiego 
Regulaminu Sportowego, Regulaminu Etyki Bowlingowej, WTBA Playing Rules. 

10. Za nie sportowe zachowanie zawodnik może zostad wykluczony z PZK SBS. 

 

11.  Nie stawienie się na dekoracji dyskwalifikuje zawodnika z rankingu oraz pozbawia 
wszelkich praw do nagrody, w przypadku dyskwalifikacji ranking automatycznie ulega 
podwyższeniu o kolejnych zawodników zajmujących niższe pozycje. 
 
 

12. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane przez 
Prezydium PZK SBS, a w dalszej kolejności przez Zarząd  PZK SBS. 
 

13. Podczas rozgrywek może zostad przeprowadzone wyrywkowe ważenie kul 
zawodników. W przypadku stwierdzenia że zawodnik gra/grał kulą która nie posiada 
warunków technicznych zgodnych z wymogami, automatycznie sytuacja taka 
spowoduje anulowanie wszystkich osiągniętych wyników danego zawodnika wraz z 
dyskwalifikacją poprzez nałożenie na zawodnika czerwonej kartki, oraz 
nieodwołalnym zawieszeniem danego zawodnika w prawach zawodniczych na 90 
dni przez Komisję Gier i Dyscypliny kara zawieszenia skutkuje od dnia zakooczenia 
danych zawodów. Od decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu PZK SBS. 

 
14. W przypadku dyskwalifikacji zawodnika ranking zawodów automatycznie ulega 

zmianie. 



 
15. Sędzia zawodów może ukarad zawodnika białą, żółtą  lub czerwoną kartką zgodnie z 

przepisami WTBA i ETBF oraz Ogólnym Regulaminem Rozgrywek PZK SBS powyższe 
ukaranie rodzi automatycznie sankcje, które wchodzą w życie z dniem zakooczenia 
zawodów. 

Czerwona kartka = odsunięcie zawodnika od gry na min. 90 dni 

3 Żółte kartki w okresie półrocznym = odsunięcie zawodnika od gry 
na min. 60 dni(dotyczy różnych zawodów, PZK SBS prowadzi rejestr 
ukaranych zawodników) 

16. Ukaranie zawodnika czerwoną kartką zgłaszane jest do WTBA i ETBF co skutkuje 
zakazem gry w zawodach organizowanych przez te organizacje. 

17. Ukarany zawodnik automatycznie nie może byd zawodnikiem Kadry Polski przez min 
12 miesięcy. 

18. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane przez 
Prezydium PZK SBS, a w dalszej kolejności przez Zarząd  PZK SBS. 

19. Ostateczna interpretacja regulaminu podczas zawodów należy do  Sędziego Turnieju 
oraz Zarządu PZK SBS.  

 Zarząd  PZK SBS  nie planuje zmian niniejszego Regulaminu, jednakże zastrzega sobie taką 
możliwośd w przypadku obiektywnych problemów z realizacją poszczególnych punktów. 
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Prezydium PZK  SBS oraz Zarządu PZK SBS.  

 
Sprawy  Organizacyjne 

  (uwaga! – płatnośd wyłącznie gotówką!), sprawdzenie dokumentów zawodniczych, 
losowania torów i odebrania formularzy ewidencji wyników najpóźniej na 30 minut przed 
rozpoczęciem gier; 

 Wszystkie gry Turnieju rozegrane zostaną systemem amerykaoskim, tj. systemem 
zmiennych torów, rzut za rzut - grę rozpoczyna zawodnik z prawego toru. 

 
 

 Reporterzy i Fotoreporterzy – Organizator oraz PZK SBS zastrzega sobie prawo 
wyłączności do przydziału akredytacji. Wstęp tylko za okazaniem karty akredytacyjnej. 
Wszelkie naruszenie w/w zapisu może spowodowad skutki prawne.  

 
 

 Każdy ze startujących zawodników licencjonowanych przystępując do zawodów  
wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku do celów reklamowych PZK SBS tylko 
fotoreporterom akredytowanym; 

 

Regulamin sporządził 
Adam Martin     

                         Zatwierdzono przez Prezydium SBS  w dn.11.07.2009r 
 
 


