OGÓLNY REGULAMIN ZAWODÓW
W BOWLINGU SPORTOWYM
§1. Uczestnicy
1. W zawodach nadzorowanych z ramienia PZK SBS mogą brać osoby posiadające ważne licencje
wydane przez PZK SBS oraz licencje zrzeszonych federacji w ETBF i FIQ. Sposób otrzymania
licencji jest określony w odrębnych przepisach.
2. Zawodnicy zgłaszający się do każdych zawodów przedstawiają ważną licencję PZK SBS oraz ważne
badania lekarskie. Zawodnicy nie posiadający licencji, mogą przystąpić do zawodów, zgłaszając się do
organizatora o wydanie licencji jednorazowej PZK SBS, pod warunkiem, że opłata za nią już
wcześniej wpłynęła na konto PZK SBS. W takim przypadku zawodnik zobowiązany jest przed
zawodami do przedstawienia organizatorowi dowodu wpłaty. Jednorazowa licencja uprawnia do startu
jednorazowego w danych zawodach, wpisanych do TIB PZK SBS. PZK SBS nie wydaje licencji
jednorazowych na zawody ligowe o Drużynowe Mistrzostwo Polski.
3. W zawodach ligowych o Drużynowe Mistrzostwo Polski mogą brać udział zawodnicy posiadający
licencję wydaną PZK SBS na dany sezon oraz ważne badania lekarskie.
4. PZK SBS ewidencjonuje elektronicznie licencje wszystkich zawodników. Licencja jest jedynym
dokumentem uprawniającym do rozgrywania zawodów w sezonie zawodniczym od 1 września do 31
sierpnia następnego roku wydanym przez PZK SBS. Będzie ona wydawana każdego roku tuż przed
sezonem w postaci karty plastikowej. W przypadku wydania nowych licencji, PZK SBS poinformuje
kluby w odrębnym komunikacie o szczegółach zobowiązań. Bez względu na wyznaczony przez PZK
SBS tryb postępowania dotyczący licencji, kluby zobowiązane są do przesłania druków licencyjnych
w formie elektronicznej klubowego pliku excel na adres e-mail sbs@pzksbs.pl zawodników, którzy
zostaną zgłoszeni do wykupienia licencji na następny sezon. Termin przesłania druku to 20.08 –
aktualnego sezonu. Kolejne terminy na wydanie licencji zostają ustalone na ostatni dzień każdego
miesiąca.
5. Zawodnicy, których licencje nie zostały zgłoszone mogą wystartować dopiero po kolejnych terminach
zgłoszeń. Odstępstwem od w/w dat są wnioski klubów o wydanie licencji za podwyższoną opłatą w
wysokości 100,00 zł (bez podziału na kategorie).
6. Zawodnik może zmienić klub:
a) w trakcie sezonu zasadniczego (1.09 – 30.06), co traktowane będzie jako wypożyczenie,
b) w okienku transferowym (1.07 – 31.08), co traktowane będzie jako transfer definitywny.
7. Po sezonie zasadniczym, czyli okresie wypożyczenia, zawodnik ponownie otrzymuje przynależność
klubu, z którego został wypożyczony.
8. PZK SBS zatwierdza transfer po otrzymaniu potwierdzenia zgody od zainteresowanych klubów o
zmianie barw klubowych danego zawodnika.
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9. PZK SBS będzie ewidencjonować i potwierdzać oficjalnie listę transferową oraz listę wypożyczeń na
internetowej stronie www.pzksbs.pl.
10. PZK SBS uznaje klubowe statuty oraz uchwały ich członków jako wewnętrzne regulaminy, wobec
których zawodnik zmieniający klub pozostaje w zgodzie. W przeciwnym wypadku klub ma prawo do
zawieszenia zawodnika i wstrzymania transferu, bądź wypożyczenia.
11. Kategorie wiekowe na dany sezon rozgrywek:
a) Junior młodszy – do 14 lat (decyduje rok kalendarzowy),
b) Junior – do 19 lat (decyduje rok kalendarzowy),
c) Junior Starszy - do 21 lat (decyduje rok kalendarzowy),
d) Senior - do 49 lat (decyduje rok kalendarzowy),
e) Senior weteran - od 50 lat (decyduje rok kalendarzowy).

§2. Organizacja Lig
1. Zgłoszenia do rozgrywek ligowych na następny sezon należy przesłać na adres PZK SBS:
sbs@pzksbs.pl do 31.07.- aktualnego sezonu. Nie zgłoszenie drużyny może skutkować wykluczeniem
z rozgrywek w danej lidze z następstwem spadku do najniższej ligi.
2. Kapitanowie drużyn klubowych w każdej lidze wybierają na dany sezon 3-osobową Komisję
Sędziowską. Gospodarz pierwszej kolejki jest odpowiedzialny, aby wybór nastąpił przed pierwszą
rundą, pod rygorem unieważnienia wyników całej kolejki.
3. W takim przypadku, PZK SBS dopuszcza, aby członkowie Komisji Sędziowskiej mogli brać udział w
rozgrywkach.
4. O wszelkich wykroczeniach przeciwko regulaminom PZK SBS Komisja Sędziowska informuje
Wydział Gier i Dyscypliny osobnym komunikatem elektronicznym w danym dniu rozgrywek nie
później, niż do godz. 21.00. Komunikat powinien zostać przesłany na adres sbs@pzksbs.pl
5. Gospodarz kolejki, jako organizator, odpowiedzialny jest za sprawne przeprowadzenie zawodów oraz
ewidencję i sprawdzenie numerów licencji, a także wysłanie wyników w danym dniu rozgrywek nie
później, niż do godz. 21.00.
6. Z bardzo ważnych powodów, PZK SBS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i/lub miejsca
zawodów lub do ich odwołania.
7. Kalendarz rozgrywek określony będzie w Terminarzu Imprez Bowlingowych (TIB) oraz Schemacie
ligowym, opracowanym przez PZK SBS.
8. Pozostałe sprawy opisuje Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski.
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§3. Organizacja Zawodów
1. Miejsce rozgrywania zawodów będzie wybierane zgodnie z następującą procedurą założeniami:
a)

pierwszeństwo w organizacji turnieju lub cyklu rozgrywek otrzymują dotychczasowi
organizatorzy,

b)

zgłoszenie turnieju przyjmowane będą w terminie do 30.06 pod adresem e-mail sbs@pzksbs.pl .

c)

na podstawie napływających zgłoszeń Zarząd PZK SBS zadecyduje, które turnieje wejdą w
skład kolejnego cyklu rozgrywek,

d)

po wysłaniu zgłoszenia wybrani organizatorzy turniejów zostaną umieszczeni w TIB, który
opublikowany zostanie na stronie internetowej PZK SBS: www.pzksbs.pl .

2. PZK SBS zastrzega sobie prawo wyłączności do przydziału akredytacji reporterom i fotoreporterom.
Wszelkie naruszenie w/w zapisu może spowodować skutki prawne.
3. Każdy z startujących zawodników licencjonowanych przystępując do zawodów wyraża zgodę na
udostępnienie wizerunku do celów promocyjnych, bądź reklamowych PZK SBS.
4. Minimalne pule nagród (bez nagród rzeczowych), jakie musi zapewnić organizator turnieju:
a) Turniej z cyklu Grand Prix Polski rangi „Platinum” – 15.000,00 zł.
b) Turniej z cyklu Grand Prix Polski rangi „Gold”” – 10.000,00 zł
c) Turniej z cyklu Grand Prix Polski rangi „Silver” – 6.000,00 zł
d) Turniej z cyklu Grand Prix Polski rangi „Challenge” – 1.000,00 zł
e) Eliminacje QubicaAMF - koszt wysłania zwycięzców na QubicaAMF World Cup.
5. Nagrody dla każdego turnieju są wyznaczane przez organizatora turnieju i opublikowane na plakatach
reklamowych, stronach internetowych i w innych publikacjach na temat turnieju z jednoznacznym
podziałem na nagrody pieniężne i rzeczowe.
6. Organizator turnieju GPP ponadto zapewnia:
a) opłatę dla centrum bowlingowego,
b) kwotę na zakup pucharów dla zwycięzców rozgrywek,
c) obsługę techniczną w trakcie zawodów oraz przygotowanie techniczne obiektu,
d) nadzór nad regulaminem zawodów, bądź opłatę za sędziego zgodnie ze stawką i wyznaczonego
przez PZK SBS,
e) godną oprawę zawodów.
7. Pozostałe uregulowania są zawarte w osobnym Regulaminie Organizacji Grand Prix Polski.

§4. Opłaty
1. Opłaty za zmianę klubu:
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a) transfer – 200 zł.,
b) wypożyczenie – 200 zł.
2. Opłaty za licencje:
a) opłata za przyznanie stałego numeru licencji w przypadku jej wykupienia – bezpłatnie,
b) opłata za wykupienie licencji (decyduje data urodzenia w momencie wykupienia):
- sezonowa licencja kategorii ”A” – 50zł (od 20 roku życia),
- sezonowa licencja kategorii ”J” – 30zł (od 15 do 19 roku życia),
- sezonowa licencja kategorii ”J/M” – 0zł (do 14 roku życia),
- sezonowa licencja kategorii ”S” – 30zł (od 50 roku życia),
- licencja jednorazowa – 25zł. (zawodnik nie jest członkiem klubu).
3. Startowe opłaty roczne za udział w rozgrywkach ligowych (od każdej z drużyn):
a) Ekstraklasa – 400 zł.
b) 1 Liga – 300 zł.
c) 2 Liga – 200 zł.
d) 3 Liga – 100 zł.
4. Opłaty za organizację turniejów bowlingowych:
a) Turnieje ETBF – 500 zł.,
b) Turnieje mistrzowskie (IMP, MPPT, PP, IMPJ) – rozliczane przez PZK SBS,
c) Rozgrywki ligowe – zgodnie z regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski,
d) Umieszczenie turnieju nie objętego wykazem w TIB – 300 zł.
5. Ostateczny termin opłaty dotyczący organizacji imprez z TIB ustalony zostaje na 14 dni przed
rozpoczęciem I tury zawodów, po tym terminie naliczona zostanie kara za każde 7 dni opóźnienia
w wysokości 50% ceny.
6. PZK SBS na prośbę organizatora, wystawi pokwitowanie najpóźniej 14 dni po dokonaniu zapłaty.
7. PZK SBS może podjąć decyzje o zmianie stawki opłat za dane zawody.
8. W przypadku odwołania turnieju przez organizatora później niż 30 dni przed rozpoczęciem turnieju,
zostanie on obciążony pełną kwotą opłat za organizację. Jeżeli znajdzie się inny organizator i turniej
się odbędzie, PZK SBS może odstąpić od pobrania opłat od niedoszłego organizatora.
9. Wszelkie opłaty należy uiszczać dopisując kody płatnicze:
00 – opłata rejestracyjna klubu
01 – opłata startowa w lidze
02 – opłata za nową licencję lub wymiana
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03 – opłata za kartę gry
04 – opłata za zmianę barw klubowych lub wypożyczenie zawodnika
05 – opłata za kolejkę ligową
06 – opłata za organizację turnieju
W przypadku nie uiszczenia opłat zgodnie z załączonymi kodami, nie zostaną one uznane do czasu
przesłania opisu dokonanej zapłaty.

§5. Średnie sezonu
1. Średnie sezonu liczone będą ze wszystkich gier rozgrywanych przez zawodników w następujących
kategoriach:
a) Imprezy mistrzowskie – IMP, MPPT, EMC, WMC, EWC, WWC, ECC, WYC.
b) Turnieje cyklu GPP.
c) IMPJ,EYC, Liga, PP, Eliminacje i Finał QubicaAMF, ESBC, EFC oraz inne umieszczone w TIB.
2. Średnie zawodów kategorii A rozgrywane będą na smarowaniu sportowym i przeliczane po
zakończeniu każdego turnieju zgodnie z poniższą tabelą.
Średnia
„sportowa”
0-130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Średnia
dostosowana
bez zmian
133
135
137
138
141
143
144
146
147
148
149
149
150
151
151
152
153
156
157
159
160
161
162
164
165
166
167
169
170

Średnia
„sportowa”
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Średnia
dostosowana
171
172
173
174
176
178
179
182
183
185
187
189
190
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
205

Średnia
„sportowa”
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 i wyżej

Średnia
dostosowana
205
205
206
207
208
208
208
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
219
220
221
222
222
222
222
223
224
225
średnia +7
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§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.
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) 5 minut przy 1 – 2 graczach na każdą parę torów
b) 7 minut przy 3 – 4 graczach na każdą parę torów
c) 10 minut przy 5 – 6 graczach na każdą parę torów
d) 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. Termin zapisów zostanie zapisany w regulaminach i podany na stronie PZK SBS z minimum 14dniowym wyprzedzeniem.
3. Kluby są zobowiązane do kontroli list startowych umieszczonych na stronie PZK SBS, ponieważ są
odpowiedzialne za opłaty startowe swoich członków.
4. 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, opisaną w kolejnym paragrafie.
5. Osoba, która dokonała już zgłoszenia, może zmienić rundę lub dokonać dodatkowego zapisu, jeżeli są
wolne miejsca.
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6. Zawodnik zobowiązany jest do stawiennictwa na obiekcie, na którym odbywają się zawody nie
później niż na 30 minut przed ich rozpoczęciem w celu dokonania rejestracji.

§8. Punkty karne za nieterminową rezygnację z turnieju
1. Jeśli rezygnacja z uczestnictwa wpłynie 5 dni lub później przed pierwszym dniem rozgrywek, zostanie
uznana za rezygnację nieterminową.
2. Wyróżnia się trzy rodzaje rezygnacji nieterminowych oraz przyznawanych za nie punktów karnych:
a) Typu A - oznacza, że zawodnik powiadomił o rezygnacji w okresie od 4-tego dnia przed
pierwszym dniem turnieju do momentu rozpoczęcia turnieju. W takim przypadku zawodnik
otrzyma 1 punkt karny.
b) Typu B - oznacza, że zawodnik powiadomił organizatora o rezygnacji podczas turnieju, ale przed
rozgrywkami kwalifikacyjnymi, w których miał pierwotnie wziąć udział. Zawodnik otrzymuje 2
punkty karne.
c) Typu C - oznacza, że zawodnik nie zgłosił swojej nieobecności przed jego pierwszymi
rozgrywkami kwalifikacyjnymi i nie wziął udziału. Zawodnik otrzymuje 3 punkty karne.
W każdym z powyższych przypadków na wniosek organizatora zawodnik uiści opłatę za wszystkie
tury, na które był zapisany. W przypadku pełnej obsady na daną turę, opłata nie będzie pobierana.
3. W przypadku, gdy zawodnik wziął udział w turnieju, a zrezygnował z części tur, na które był
zapisany, nie otrzyma punktów karnych, a jedynie zapłaci wpisowe za te tury, chyba że będą w pełni
obsadzone.
4. Jeżeli zawodnik dozna kontuzji lub zachoruje po okresie rezygnacji terminowej, nie później jednak niż
przed jego pierwszymi rozgrywkami, musi bezzwłocznie powiadomić organizatora oraz Komisję Gier
i Dyscypliny o tym fakcie. W terminie 7 dni od zakończenia turnieju musi przesłać oryginał
zaświadczenia lekarskiego na adres PZK. W takim przypadku zawodnik nie otrzyma punktów
karnych, jednak poniesie opłatę startową za zarezerwowane rozgrywki, chyba że jego tury będą w
pełni obsadzone. Opłata zostaje nałożona na klub takiego zawodnika. Klub jest zobowiązany do
uregulowania opłaty w ciągu 7 dni i przesłania jej na konto PKZ SBS, pod rygorem zawieszenia
startów wszystkich zawodników danego klubu do czasu uregulowania opłaty.
5. Punkty karne i numery kar są ważne przez ostatnie 3 sezony i są dodawane do listy. Jeżeli ilość
punktów karnych każdorazowo wyniesie 6 zawodnik otrzyma:
a) Karę nr 1: za pierwszym razem – zawieszenie na 60 dni licząc od daty zawiadomienia o karze.
Jednocześnie 4 punkty karne z najstarszą datą zostaną odjęte.
b) Karę nr 2: za drugim razem, jeżeli nie minęły 3 lata od ostatniej kary – zawieszenie na 90 dni oraz
opłata karna nałożona na klub w wysokości 300 zł.
c) Karę nr 3: za każdym kolejnym razem, jeżeli nie minęły 3 lata od kary nr 1 – zawieszenie na 120
dni oraz opłata karna nałożona na klub w wysokości 600 zł.
6. Klub zostanie zawieszony w udziale w rozgrywkach PZK SBS tak długo, dopóki nie uiści opłaty
karnej.
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7. Komisja Gier i Dyscypliny SBS będzie prowadzić listę zawodników zawierającą łączną ilość punktów
karnych i numery kar. Lista zostanie opublikowana na stronie internetowej PZK SBS i będzie
uaktualniana.
8. Lista punktów karnych i numerów kar będzie uaktualniana co roku podczas pierwszych 7 dni
września.
9. Punkty karne przyznane w pierwszym z trzech lat wliczonych do okresu ważności zostaną odjęte od
całkowitej liczby punktów karnych przyznanych zawodnikowi w ciągu trzyletniego okresu.
10. Numery kar przyznane w pierwszym z trzech lat wliczonych do okresu ważności zostaną odjęte od
całkowitej liczby numeru kary przyznanej zawodnikowi w ciągu trzyletniego okresu.
11. Obciążenia na opłaty karne muszą być przesłane Klubowi najpóźniej 30 dnia po ostatnim dniu
turnieju, w przeciwnym wypadku będą nieważne

§9. Przepisy porządkowe turniejów i lig bowlingowych
1. Niniejsze przepisy stanowią część Ogólnego Regulaminu Rozgrywek. Umieszczane są w
regulaminach turniejów, w celu przypomnienia zawodnikom o części uregulowań Sekcji Bowlingu
Sportowego.
2. Do kompetencji Sędziego Głównego należy:
- pilnowanie przestrzegania przepisów sportu bowlingowego, wzywanie obsługi technicznej torów,
korygowanie błędnych wyników na konsolach i inne,
- rozstrzyganie sytuacji spornych,
- ukaranie zawodnika białą kartką, która skutkuje jako ostrzeżenie,
- ukaranie zawodnika żółtą kartką,
- ukaranie zawodnika czerwoną kartką, czyli dyskwalifikacja.
3. Ukaranie zawodnika żółtą lub czerwoną kartką za niesportowe zachowanie w czasie zawodów
powoduje automatycznie następujące sankcje od następnego dnia od zakończenia zawodów (zgodnie z
KRS19.5.1):
- czerwona kartka – dyskwalifikacja na min. 90 dni;
- 2 żółte kartki w okresie 6 miesięcy – odsunięcie od gry na min. 30 dni.
4. Zawodnikowi przysługuje odwołanie pisemne od decyzji Sędziego do Komisji Gier i Dyscypliny PZK
SBS w terminie 24 godzin od zaistniałej sytuacji, która zweryfikuje decyzję z przepisami
regulaminowymi. Koszt odwołania ustala się na 150 zł., zwrotne zawodnikowi po pozytywnym
rozpatrzeniu odwołania w wysokości 50%.
5. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich wydanych przez
właściwego lekarza. W przypadku zawodników do 21 roku życia honorowane są wyłącznie badania
sportowe.
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6. 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 powiadomić Sędziego.
7. Podczas gier turniejowych istnieje całkowity zakaz przebywania osób postronnych w strefie torów, z
wyjątkiem zgłoszonych na piśmie przed zawodami trenerów. Strefę torów określa Sędzia Główny.
8. Istnieje całkowity zakaz występowania w zawodach w stroju innym niż strój bowlingowy.
W imprezach centralnych, (tj. Mistrzostwa Polski, Puchar Polski) – obowiązuje strój klubowy.
W ligach wymagane są dodatkowo jednolite koszulki klubowe.
Brak jednolitych koszulek klubowych sankcjonowany jest automatycznie karą -100 pkt. do każdego
pojedynku, o czym drużyna zostanie poinformowana przez komisję sędziowską przed grą.
9. Istnieje całkowity zakaz trzymania na stolikach przy podajnikach jakichkolwiek otwartych napojów,
większych oraz ciepłych artykułów spożywczych lub wszelkich przedmiotów lub substancji, które
mogą mieć jakikolwiek wpływ na grę innych zawodników.
10. Zawodnik nie ma możliwości przystąpienia do gier turniejowych, gdy się na nie spóźnił, jeżeli
odpowiednio wcześniej nie powiadomi Sędziego. Sędzia może postanowić o opóźnieniu startu turnieju
lub określonej pary torów, jednakże nie dłużej niż o 15 minut, jeżeli zawodnik spóźni się z przyczyn
od niego niezależnych.
11. Palenie tytoniu podczas zawodów jest dozwolone tylko i wyłącznie w strefie wyznaczonej.
Zawodnicy, którzy uczestniczą w zawodach, mogą palić również tylko w tych miejscach oraz jedynie
podczas przerw między blokiem gier. Za palenie papierosów w stroju sportowym grozi sankcja od
upomnienia do 3 miesięcy dyskwalifikacji.
12. Zawodnik nie może odmówić kontroli trzeźwości alkomatem sędziemu zawodów, jeśli ten ma
podejrzenia o używanie alkoholu przez zawodnika. W przypadku odmowy, jak również stwierdzeniu
nietrzeźwości, Sędzia podejmuje decyzję o ukaraniu zawodnika czerwoną kartką i przekazuje sprawę
do Komisji Gier i Dyscypliny. Za znajdowanie się w stanie nietrzeźwym podczas zawodów lub
spożywanie napojów alkoholowych w ich trakcie sankcją jest dyskwalifikacja na okres od 2 miesięcy
do 1 roku, natomiast za grę w stanie nietrzeźwym - od 3 miesięcy do 2 lat.
13. Nie stawienie się na ceremonii dekoracji bez udokumentowanego usprawiedliwienia oraz zgody
Sędziego i organizatora dyskwalifikuje zawodnika z rankingu oraz pozbawia wszelkich praw do
nagrody. W przypadku w/w dyskwalifikacji, ranking zawodów, a także podział nagród pozostaje bez
zmian, jak przed dyskwalifikacją.
14. Na dekoracji obowiązuje również strój dostosowany rangi zawodów, czyli zgodny z punktem 8
niniejszego regulaminu. Zawodnikowi grozi za powyższe przewinienia dodatkowo sankcja od nagany
do 3 miesięcy dyskwalifikacji.
15. Ukaranie zawodnika czerwoną kartką zgłaszane jest do WTBA i ETBF, co skutkuje zakazem gry w
zawodach organizowanych przez te organizacje.
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16. Interpretacja regulaminu podczas zawodów należy do Sędziego Głównego, wyznaczonego przez
organizatora.
17. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane zgodnie i z zapisami ETBF,
Kręglarskim Regulaminem Sportowym oraz Etyką w Bowlingu przez Komisję Gier i Dyscypliny SBS,
a drugiej instancji przez Zarząd PZK SBS.
18. Zarząd PZK SBS nie planuje zmian niniejszego Regulaminu, jednakże zastrzega sobie taką możliwość
w przypadku obiektywnych problemów z realizacją poszczególnych punktów. Ostateczna interpretacja
Regulaminu należy do Komisji Gier i Dyscypliny i Zarządu PZK SBS.

Zatwierdzono uchwałą Zarządu PZK SBS dnia 24.06.2011r.
Przyjęto i zatwierdzono z poprawką eliminującą pojęcie „karty gry”
uchwałą Zarządu PZK dnia 15.07.2011.
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