REGULAMIN
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W
BOWLINGU

§1. Informacja ogólna
1. Drużynowe Mistrzostwa Polski są rozgrywkami ligowymi klubów bowlingowych zrzeszonych w
Polskim Związku Kręglarskim, których celem jest rywalizacja drużynowa oraz wyłonienie
najlepszych drużyn, w tym Drużynowego Mistrza Polski.
2. Rozgrywki podzielone są na następujące ligi:
a) Ekstraklasa
b) I Liga Północ i I Liga Południe
c) II Liga Północ/Wsch, II Liga Północ/Zach, II Liga Południe/Wsch i II Liga Południe/ Zach
d) III Ligi
3. Każda liga składa się z 8 drużyn, które rozgrywają 8 kolejek ligowych w trakcie całego sezonu. Liczba
drużyn i kolejek może ulec zmianie w zależności od zgłoszeń.
4. W rozgrywkach biorą udział czteroosobowe drużyny klubowe. W skład drużyny mogą wchodzić
zarówno zawodnicy jak i zawodniczki, przy czym zawodniczki oraz juniorzy młodsi, otrzymują 8
punktów handicapu do każdej rozegranej gry indywidualnej. Handicapy nie sumują się, maksymalnie
jest to 8 punktów na osobę.
5. Dopuszcza się do rozgrywek więcej niż jedną drużynę klubową. Drużyny te mogą również
współuczestniczyć w tej samej lidze.
6. Kalendarz rozgrywek określony będzie w Terminarzu Imprez Bowlingowych (TIB) oraz Schemacie
ligowym, opracowanym przez PZK SBS. Z bardzo ważnych powodów, PZK SBS zastrzega sobie
prawo do zmiany terminu i/lub miejsca zawodów lub do ich odwołania.

§2. Zgłoszenie do rozgywek
7. Zgłoszenia do rozgrywek ligowych na następny sezon należy przesłać na adres PZK SBS:
sbs@pzksbs.pl do 31.07 każdego roku. Nie zgłoszenie drużyny może skutkować wykluczeniem z
rozgrywek w danej lidze z następstwem spadku do najniższej ligi. Kluby jednocześnie są zobligowane
wypełnić formularze zgłoszeniowe, umieszczone na stronie Sekcji Bowlingu Sportowego:
www.pzksbs.pl oraz przesłać listem na adres siedziby Związku: Polski Związek Kręglarski SBS, ul.
Zeylanda 5, 60-808 Poznań.
8. W zgłoszeniu elektronicznym należy podać nazwę drużyny, kapitana, osobę odpowiedzialną z
adresem e-mail i telefonem oraz centrum bowlingowe, w którym zostanie przeprowadzona kolejka.
9. Każdy klub przesyłając zgłoszenie drużyn jest zobowiązany przedstawić kopię aktualnego rejestru
oraz po przystąpieniu do rozgrywek, drużynowego zdjęcia w strojach klubowych.
10. Koszt rejestracji każdej drużyny klubowej jest zależny od ligi i wynosi: Ekstraklasa 400,00 zł, I ligi
300,00 zł, II ligi 200,00 zł, III ligi 100,00zł. Termin wniesienia opłaty rejestracyjnej upływa z dniem
31.08 każdego roku. Opłatę należy uiścić na konto Związku: ING Bank Śląski S.A.
35105015201000009075861360.
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§3. Format rozgrywek
11. W każdej lidze ilość kolejek uzależniona jest od ilości drużyn i jest im równa. Ilość kolejek ulega
zmianie, jeśli w trakcie sezonu doszło do wycofania się lub dyskwalifikacji drużyny, bądź drużyn.
12. W trakcie jednej kolejki drużyny rozgrywają pojedynki każdy z każdym.
13. Wynik pojedynku to suma 4 gier rozegranych przez 4 zawodników, łącznie z handicapem.
14. Za zwycięstwo w pojedynku drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1, za porażkę 0.
15. Suma punktów uzyskana we wszystkich turniejach decydować będzie o ostatecznym układzie tabeli
danej klasy rozgrywkowej.
16. W przypadku równej ilości punktów, o wyższym miejscu decyduje łączna ilość zdobytych małych
punktów („pinów”) wraz z handicapami.
17. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w Ekstraklasie zostanie Drużynowym Mistrzem Polski.
Drużyny z dwóch następnych miejsc otrzymają odpowiednio tytuł Vice Mistrza Polski i II Vice
Mistrza Polski.
18. Zwycięzcy pozostałych lig awansują bezpośrednio do ligi wyższej. Do lig wyższych awansują również
zwycięzcy turnieju barażowego w poszczególnych grupach: Ekstraklasa, I Liga Północ, I Liga
Południe.
19. Drużyny, które zdobyły 2. miejsca w lidze niższej walczą razem z drużyną z 6. miejsca z ligi wyższej
o awans/utrzymanie się w lidze wyższej. Awansuje/utrzymuje się tylko jedna drużyna.
20. Drużyny, które zdobyły 7. i 8. miejsce w lidze spadają do ligi niższej.
21. Drużyny ligi niższej z miejsc 2. rozegrają baraż z 6. drużyną ligi wyższej.
22. W przypadku nie zgłoszenia się drużyny do danej klasy rozgrywkowej, miejsce tej drużyny zajmie w
kolejności:
a) drużyna z najwyższego miejsca spadkowego danej ligi,
b) drużyny, które grały w barażach w kolejności zajętego w nich miejsca,
c) drużyny z lig niższych danej grupy rozgrywkowej w kolejności zajętego miejsca w lidze, następnie
średniej wraz z handicapem.
23. Każda kolejka ligowa rozgrywana jest w trakcie jednego dnia i organizowana jest w porozumieniu z
Komisją Gier i Dyscypliny przez klub, który jest gospodarzem kolejki.
24. W schemacie ligowym na stronie PZK SBS zostanie opublikowana informacja, kto będzie w danym
dniu gospodarzem kolejki.

§4. Opłaty za kolejki ligowe i nagrody
25. Opłaty za start w kolejkach ligowych wnoszone są w dniu rozgrywek i wynoszą:
a) 340,00 złotych, gdy rozgrywane jest 9-10 rund (w tym 240,00 dla Centrum)
b) 300,00 złotych, gdy rozgrywane jest 7-8 rund (w tym 200,00 dla Centrum)
c) 260,00 złotych, gdy rozgrywane jest 5-6 rund (w tym 160,00 dla Centrum)
Pozostała kwota zostanie podzielona w stosunku 70% na nagrody oraz 30% na rzecz PZK.
26. Podział puli nagród:
a) Ekstraklasa 30% (z tego 1 miejsce: 40%, 2: 30%, 3: 20%, 4: 10%)
b) I Ligi – 30% (z tego 1 miejsca: 40%, 2: 30%, 3: 20%, 4: 10%)
c) II Ligi – 40% (z tego 1 miejsca: 40%, 2: 30%, 3: 20%, 4: 10%)
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Koszt rejestracji oraz ewentualne opłaty karne nie zwiększają puli nagród.
27. PZK SBS jest fundatorem pucharów dla trzech najlepszych drużyn w Ekstraklasie. W niższych ligach
o ufundowaniu pucharów, medali lub innych trofeów decyduje gospodarz ostatniej kolejki w
porozumieniu z kapitanami drużyn uczestniczących w rozgrywkach.

§5. Obowiązki gospodarza kolejki ligowej
28. Za daną kolejkę ligową odpowiada w pełni gospodarz kolejki, tzn. klub, którego drużyna w schemacie
ligowym jest podana jako gospodarz.
29. Kapitanowie drużyn klubowych w każdej lidze wybierają wśród siebie na dany sezon 3-osobową
Komisję sędziowską. Gospodarz pierwszej kolejki jest odpowiedzialny, aby wybór nastąpił przed
pierwszą rundą, pod rygorem unieważnienia wyników całej kolejki. Gospodarz pierwszej kolejki może
zwrócić się do Komisji Gier i Dyscypliny o pomoc w ustaleniu Komisji sędziowskiej przed pierwszą
kolejką.
30. Jeżeli Komisja nie zostanie wybrana wcześniej, a gospodarz kolejki nie jest pewny, że zostanie ona
wybrana przed pierwszą rundą rozgrywek, wystąpi on do Komisji Gier i Dyscypliny o zapewnienie
Sędziego z ramienia PZK SBS oraz pokryje jego koszt w wysokości 250,00 złotych.
31. W przypadku powołania Komisji sędziowskiej, PZK SBS dopuszcza, aby jej członkowie mogli brać
udział w rozgrywkach.
32. Każdy gospodarz rozgrywek zobowiązany jest do ustalenia z Centrum terminu rozpoczęcia kolejki na
nie później niż godz. 10.00.
33. Jeżeli gospodarz nie ustali inaczej, rejestracja drużyn odbędzie się o 9.30, rozgrzewka o godz. 10.00,
natomiast smarowanie będzie 38-42 stopy. Aby ustalić inaczej, gospodarz jest zobowiązany przesłać
schemat rozgrywek i wykres smarowania na adres sbs@pzksbs.pl na co najmniej 10 dni przez rundą,
w której jest gospodarzem.
34. Gospodarz kolejki, jako organizator, odpowiedzialny jest za sprawne przeprowadzenie zawodów oraz
ewidencję i wysłanie wyników w danym dniu rozgrywek nie później jak do godz. 21.00.
35. Formularze zbierane są przez osobę odpowiedzialną za ewidencję wyników (gospodarza rozgrywek) i
sprawdzane pod względem prawidłowości ich wypełnienia, a następnie wprowadzane do systemu
komputerowego w celu przeliczenia rankingu w formularzu przesłanym przez PZK SBS.
36. Wyniki w formie elektronicznej muszą zostać przesłane na skrzynkę pocztową PZK SBS, natomiast
wypełnione formularze muszą zostać wysłane listem poleconym na adres Związku w pierwszy dzień
roboczy po zakończeniu kolejki ligowej.
37. Najpóźniej 2 dnia po zakończeniu rozgrywek, zebrana kwota przez gospodarza kolejki musi zostać
przelana na konto PZK SBS z dopiskiem jakiej ligi dotyczy.
38. Nie podporządkowanie się zapisom i nie dotrzymanie w/w terminów sankcjonować może nałożeniem
karą na gospodarza rozgrywek w wysokości do 500,00 zł.
39. Gospodarz odpowiedzialny jest również za zachowanie osób postronnych, w przypadku naruszenia
zasad sportowych, konsekwencją może być karą finansową od 200 do 500 zł.

§6. Baraże
40. Drużyna, która wystąpi w barażach, może do gry wystawić tylko tych zawodników klubowych, którzy
w danym sezonie zaliczyli już w tej drużynie minimum 1 grę i nie zagrali w innej drużynie tego
samego klubu w wyższej klasie rozgrywkowej.
41. Baraże rozegrają: 6 drużyna z ligi wyższej z dwoma drużynami z drugich miejsc z lig niższych.
42. Baraże zostaną rozegrane zgodnie z podanym Systemem Rozgrywek Baraży.
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43. W przypadku remisu decyduje w kolejności suma punktów w całych barażach, dalej łączna suma
małych punktów z handicapem, ostatecznie pojedynek 1 gry drużyny do skutku.
44. Schemat baraży:
MIEJSCE ROZGRYWANIA NEUTRALNA KREGIELNIA DLA WSZYSTKICH DRUŻYN
GODZ. 10.00(dokładna data i miejsce zostanie podana/e po zakończeniu rozgrywek)

SYSTEM ROZGRYWEK BARAŻY

tor 1
Dr 1/1
Dr 2/4
Dr 3/3

rozkład zawodników na torach
I gra
tor 2
tor 3
tor 4
Dr 2/1
Dr 3/1
Dr 1/4
Dr 1/2
Dr 2/2
Dr 3/2
Dr 3/4
Dr 1/3
Dr 2/3

tor 1
Dr 3
Dr 1
Dr 2

rozkład zawodników na torach
II gra
tor 2
tor 3
tor 4
Dr 1
Dr 2
Dr 3
Dr 3
Dr 1
Dr 2
Dr 2
Dr 3
Dr 1

WSZYSCY ZAWODNICY ZMIENIAJA TORY O JEDEN PO KAŻDEJ GRZE

tor 1
Dr 2
Dr 3
Dr 1

rozkład zawodników na torach
III gra
tor 2
tor 3
tor 4
Dr 3
Dr 1
Dr 2
Dr 2
Dr 3
Dr 1
Dr 1
Dr 2
Dr 3

tor 1
Dr 2
Dr 3
Dr 1

rozkład zawodników na torach
IV gra
tor 2
tor 3
tor 4
Dr 3
Dr 1
Dr 2
Dr 2
Dr 3
Dr 1
Dr 1
Dr 2
Dr 3

PRZERWA TECHNICZNA

tor 1
Dr 1/1
Dr 2/4
Dr 3/3

rozkład zawodników na torach
I gra
tor 2
tor 3
tor 4
Dr 2/1
Dr 3/1
Dr 1/4
Dr 1/2
Dr 2/2
Dr 3/2
Dr 3/4
Dr 1/3
Dr 2/3

tor 1
Dr 2
Dr 3
Dr 1

WSZYSCY ZAWODNICY ZMIENIAJA TORY O JEDEN PO KAŻDEJ GRZE
rozkład zawodników na torach
rozkład zawodników na torach
III gra
IV gra
tor 2
tor 3
tor 4
tor 1
tor 2
tor 3
tor 4
Dr 3
Dr 1
Dr 2
Dr 2
Dr 3
Dr 1
Dr 2
Dr 2
Dr 3
Dr 1
Dr 3
Dr 2
Dr 3
Dr 1
Dr 1
Dr 2
Dr 3
Dr 1
Dr 1
Dr 2
Dr 3

tor 1
Dr 3
Dr 1
Dr 2

rozkład zawodników na torach
II gra
tor 2
tor 3
tor 4
Dr 1
Dr 2
Dr 3
Dr 3
Dr 1
Dr 2
Dr 2
Dr 3
Dr 1

DRUŻYNA NR 1
DRUŻYNA NR 2
DRUŻYNA NR 3
PUNKTACJA
1 POZ = 3 pkt
2 POZ = 2pkt
3 POZ = 1 pkt
PRZY REMISIE NA POZ 1-2 PO 2pkt
PRZY REMISIE NA POZ 2-3 PO 1 pkt

§7. Dodatkowe uregulowania
45. Nad organizacją zawodów z głosem rozstrzygającym w spornych kwestiach regulaminowych - po
Komisji Sędziowskiej lig - czuwa Komisja Gier i Dyscypliny.
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46. Wszystkie drużyny winny stawić się na każdą rundę rozgrywek najpóźniej na 30 minut przed czasem
rozpoczęcia, w celu przedłożenia stosownych dokumentów, opłacenia startowego i odebrania
formularza ewidencji wyników.
47. Wszystkie pojedynki rozgrywane są systemem amerykańskim.
48. Drużyna, która spóźni się na rozpoczęcie turnieju, zobowiązana jest zaczekać do końca rozgrywanego
przez drużyny klubowe pojedynku i może przystąpić do gry od następnego pojedynku.
49. Za każdy nierozegrany pojedynek drużyna, która się spóźniła otrzymuje 0 punktów.
50. Klub nie jest zobowiązany do wcześniejszego podawania składu swojej drużyny. Zawodnik staje się
członkiem drużyny w momencie, kiedy zgłosi się do udziału w zawodach i rozpocznie grę w
przynajmniej jednym pojedynku.
51. Zawodnik nie może zmienić drużyny do końca sezonu, jeżeli zagrał przynajmniej jedną grę w danej
drużynie. Wyjątkiem jest przejście zawodnika do drużyny tego samego klubu, która gra w lidze
wyższej. W drugą stronę jest to zabronione. Zabronione jest również przejście zawodnika do drużyny
z wyższej klasy rozgrywkowej tego samego klubu, która gra w turnieju barażowym.
52. W trakcie gier zawodnicy drużyny muszą przebywać w obszarze między rozbiegiem, a miejscami
siedzącymi. W tym obszarze mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, zgłoszony trener, sędziowie oraz
osoby odpowiedzialne za rozgrywki z ramienia centrum (m.in. obsługa techniczna).
53. W trakcie turnieju możliwe jest zastąpienie zawodnika grającego przez zawodnika rezerwowego po
skończeniu każdego pojedynku. W przypadku kontuzji zawodnika grającego, dopuszcza się
możliwość zmiany w trakcie trwającego pojedynku. Zawodnik, który odniósł kontuzję, nie może
ponownie przystąpić w tym dniu do turnieju, a do jego wyniku będą zaliczone tylko ukończone gry.
54. Drużyna podczas rozgrywek musi występować w jednakowych strojach klubowych (dotyczy to
również koloru spodni, szortów, spódniczek), Dopuszcza się minimalne różnice w odcieniu. Na
koszulkach musi się znajdować emblemat klubu, dopuszczalne są napisy o treści reklamowej nie
przekraczającej 200 cm2.
55. W przypadku braku jednakowych strojów, drużynie zostanie odjęte 100 punktów w każdej grze, w
której będzie grała w stroju nieprzepisowym. Jednakże musi być ona poinformowana przed
rozpoczęciem gry przez drużynę przeciwną, Komisję sędziowską lub Sędziego zawodów.
56. Podczas rozgrywek, wszystkich zawodników obowiązuje zachowanie godne sportowca. Obowiązuje
całkowity zakaz palenia podczas całej kolejki ligowej, z wyłączeniem przerwy technicznej na
smarowanie torów. Istnieje całkowity zakaz spożywania alkoholu, jak również przebywanie na
obiekcie po jego spożyciu.
57. Reprezentantem drużyny klubowej na zawodach jest wybrany i zgłoszony przed przystąpieniem do
rozgrywek kapitan i tylko on kontaktuje się z osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie
rozgrywek. Ze względu na możliwość nieobecności kapitana podczas gier danego turnieju wskazane
jest powołanie przez drużynę zastępcy kapitana. Wybrani kapitanowie lub zastępcy muszą być
oznaczeni na kartach wyników przed rozpoczęciem rozgrywek.
58. Każdy z startujących zawodników licencjonowanych przystępując do zawodów wyraża zgodę na
udostępnienie wizerunku do celów promocyjnych i reklamowych PZK SBS.
59. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania przy sobie ważnej licencji PZK SBS oraz
aktualnych badań lekarskich. W przypadku młodzieży do 21 roku życia konieczne jest posiadanie
badań sportowych.
60. Kluby po zgłoszeniu do rozgrywek ligowych zobowiązane są ponieść opłaty startowe swoich drużyn
związane z pulą nagród w danej lidze we wszystkich kolejkach ligowych sezonu bez względu na to,
czy w nich wystąpią. Dotyczy to również drużyn, które zostały wycofane w trakcie rozgrywek. Kluby
zobowiązane są przesłać wymagane opłaty na konto PZK SBS najpóźniej dwa dni po wycofaniu danej
drużyny z rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski. Nie uiszczenie w/w opłat skutkować będzie w
stosunku do klubu, który wycofał drużynę, postępowaniem dyscyplinarnym ze strony Komisji Gier i
Dyscypliny PZK SBS.
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61. Niestawienie się na kolejkę ligową sankcjonowane będzie karą w wysokości 500 zł., nałożoną na klub,
płatną w terminie 7 dni. Nałożenie kary, automatycznie powoduje zawieszenie wszystkich
zawodników klubowych z dalszych rozgrywek, do czasu uregulowania zapłaty
62. Trzykrotne niestawienie się na kolejkę ligową przez daną drużynę powoduje automatyczną
dyskwalifikację drużyny wraz z nałożeniem kary dodatkowej w wysokości 500,00 złotych.
63. W przypadku dyskwalifikacji, drużyna zdyskwalifikowana zajmie ostatnie miejsce w tabeli.
64. W wypadku losowego rozwiązania się drużyny klubowej w trakcie sezonu, kary nie będą nakładane
pod warunkiem poinformowania na piśmie Komisji Gier i Dyscypliny z 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gdy nie będzie takiej możliwości Komisja rozpatrzy wniosek oddzielnie.
65. W przypadku braku opłaty za zgłoszenie drużyny do rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski do
dnia 31.08., drużyna ta zostanie wykluczona z rozgrywek o DMP w następnym sezonie, a dana klasa
rozgrywkowa zostanie zweryfikowana na dany sezon bez tej drużyny przez KGiD.
66. Wszystkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję Gier i
Dyscypliny, a w dalszej kolejności przez Zarząd PZK SBS.
67. Ponadto stosuje się zasady ujęte w Ogólnym Regulaminie Rozgrywek, Kręglarskim Regulaminie
Sportowego , Etyce Bowlingowej oraz przepisach ETBF.
68. Zarząd PZK SBS nie planuje zmian niniejszego Regulaminu, jednakże zastrzega sobie taką możliwość
w przypadku obiektywnych problemów z realizacją poszczególnych jego punktów.
69. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji Gier i Dyscypliny oraz Zarządu PZK SBS.

Regulamin został sporządzony przez Komisję Gier i Dyscypliny oraz zatwierdzony przez Zarząd PZK
SBS w dniu 24.06.2011.
Przyjęto i zatwierdzono uchwałą Zarządu PZK dnia 15.07.2011.
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