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TURNIEJ  MASTERS 
Sezonu 2011/2012 

 

 

 

Termin rozgrywania zawodów: 2 luty 2013 roku (sobota) 

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 
 
WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1. Turniej odbędzie się w jednej kategorii. 

2. Prawo gry w turnieju mają zawodnicy, którzy w sezonie 2011/2012 w cyklu STORM Grand 
Prix Polski zajęli w klasyfikacji końcowej miejsca od nr 1 do nr 30 grupy „A” 

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 
Masters – do dnia 20 stycznia 2013 roku zapisując się na listę startową na stronie 
www.infobowling.pl . Termin otwarcia list zostanie podany na stronie www.infobowling.pl . 

4. Zapisując się na listę startową na stronie www.infobowling.pl zawodnik musi podać wszystkie 
swoje dane lub je uzupełnić jaśli już konto posiada:  Imię i Nazwisko, cały adres zgodny z 
dowodem osobistym, numer ważnej licencji PZK SBS oraz adres e-mail.  

5. Zgłoszenia ważne można dokonywać od dnia: 20 stycznia 2013 roku. 

6. Przy zgłoszeniu się zawodnika w dniu turnieju w momencie odbioru karty startowej, musi 
okazać ważną w sezonie 2012/2013 oryginalna licencję PZK SBS zawodnika.  

7. Brak zapisania się zawodnika na stronie www.infobowling.pl  na liście startowej w terminie do 
20.01.2013  oznacza rezygnację zawodnika z udziału w Turnieju Masters. 

8. Jeśli do turnieju zgłosi się mniej niż 30 zawodników, którym przysługuje udział w turnieju, to 
miejsca zawodników którzy nie dokonają zgłoszenia do dnia 20.01.2013 zostaną wolne i w 
turnieju będą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy którzy dokonali terminowego zgłoszenia. 

9. Nagrody w turnieju zostaną wręczone wyłącznie zawodnikom wg końcowej klasyfikacji 
Turnieju Masters przy posiadaniu przy sobie ważnej na sezon 2012/2013 licencji bowlingowej 
PZK SBS. Brak posiadania przy sobie ważnej licencji na sezon 2012/2013 PZK SBS będzie 
skutkowało niedopuszczeniem zawodnika do gier Turnieju Masters oraz nieotrzymaniem 
nagrody z tytułu uczestnictwa w turnieju. 

10. Każdy zawodnik w momencie dokonania zgłoszenia na Turniej Masters, zobowiązuje się do 
uregulowania płatności za udział w Turnieju Masters. W przypadku nie uiszczenia płatności, 
zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry w Turnieju Masters. 

11. Zawodnik uiszcza opłatę za udział w Turnieju Masters przed rozpoczęciem Turnieju. 

12. Losowanie torów następuje przed rozpoczęciem każdej tury. 

13. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów regulaminu turnieju. 

14. Każdy z zawodników zobowiązany jest do stawienia się w kręgielni na minimum 30 minut 
przed planowaną godziną rozpoczęcia danego etapu turnieju. Jeżeli zawodnik spóźni się, udział 
w turnieju mu przepada. 
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15. Smarowanie zostanie ustalone przez Organizatora i podane oficjalnie na stronach 
www.infobowling.pl na minimum 14 dni przed turniejem. 

16. Smarowanie zostanie wykonane przed każdą turą eliminacji. 

ELIMINACJE: 

GRUPA Dzień Data Godzina Ilość miejsc Cena eliminacji 

1 Sobota 2.02.2013 9:30 15 100 zł 

2 Sobota 2.02.2013 12:00 15 100 zł 

1. Każdy zawodnik gra w eliminacjach 6 gier. Suma punktów z 6 gier stanowi jego wynik. 

2. Kobiety otrzymują 8 punktów Handicap do każdej gry, również w grach finałowych. 
3. Zawodnikom przysługuje 10 minut rozgrzewki. 

4. Przejście zawodników co 2 gry, z lewego toru o 2 tory w lewo z prawego tory o 2 tory w prawo. 
5. Eliminacje zostaną rozegrane systemem zmiennych torów. 
W przypadku zagrania tego samego wyniku przez zawodników, o zwycięstwie decydować będzie 
liczba punktów z ostatniej gry, a jeśli i ta będzie taka sama to z gry poprzedniej do ustalenia 
zawodnika z lepszym wynikiem. 

 GRY  FINAŁOWE: 
Sobota 2.02.2013 godzina: 14.30 

1. Do gier finałowych awansuje 6 najlepszych zawodników po eliminacjach. 

2. Smarowanie torów zostanie wykonane przed pojedynkami na wszystkich torach. Pojedynek 1 
odbędzie się na parze 1,2. Pojedynek nr 2 na parze 3, 4. Pojedynek 3 na parze 5,6. 

3. Przed pojedynkami 4 i 5 odbędzie się smarowanie. Pojedynek 4 odbędzie się na parze 5,6. 
Pojedynek 5 (ścisły finał ) odbędzie się na torach 3,4. 

4. Przed pojedynkiem przysługuje 5 minut rozgrzewki. 
5. Zawodnik z miejsca 6 oraz z miejsca 5 zagrają pojedynek jednej gry. Pokonany zajmuje 6 

miejsce a zwycięzca przechodzi do dalszej gry 
6. Zwycięzca pierwszego pojedynku rozegra pojedynek jednej gry z 4 zawodnikiem po 

eliminacjach. Pokonany zajmuje 5 miejsce a zwycięzca przechodzi do dalszej gry. 
7. Zwycięzca drugiego pojedynku rozegra pojedynek jednej gry z 3 zawodnikiem po eliminacjach. 

Pokonany zajmuje 4 miejsce a zwycięzca przechodzi do dalszej gry. 
8. Zwycięzca trzeciego pojedynku rozegra pojedynek jednej gry z 2 zawodnikiem po eliminacjach. 

Pokonany zajmuje 3 miejsce a zwycięzca przechodzi do dalszej gry. 
9. Zwycięzca czwartego pojedynku rozegra pojedynek jednej gry z 1 zawodnikiem po 

eliminacjach. Pokonany zajmuje 2 miejsce a zwycięzca zostaje Zwycięzcą Turnieju STORM 
MASTERS 2012 
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10. W przypadku zagrania tego samego wyniku przez zawodników czyli remisu, o zwycięstwie 
decydować będzie pojedynek jednej kuli, o prawie wyboru kolejności i toru decydować będzie 
rzut monetą. 

 

NAGRODY pula 15.000 zł + 1.200 zł z sezonu 2010/2011 

TURNIEJ MASTERS 2011/2012 

1 miejsce – 1.700 zł + pamiątkowy Puchar ( indywidualny projekt : „Studio Borowski” – jeden z 3 
najbardziej znanych artystów na Świecie w wyrobach ze szkła)   

2 do 30 miejsca  – 500 zł 

Jeżeli do turnieju zgłosi się mniej niż 30 zawodników, to nagrody za miejsca które nie zostały 
obsadzone przez zawodników przechodzą na własność Organizatora. 

Protesty i zażalenia 
1. Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do organizatora turnieju natychmiast 

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

2. Ostateczną decyzję w powyższych sprawach podejmuje sędzia główny turnieju. 
 
Przepisy porządkowe 

1. Wszyscy startujący zobowiązani są do stawienia się w sekretariacie turnieju w celu opłacenia 
startowego (płatność przyjmowana będzie wyłącznie gotówką), sprawdzenia dokumentów 
zawodniczych, losowania torów oraz odebrania formularzy ewidencji wyników najpóźniej na 
30 minut przed rozpoczęciem gier. Niestawienie się zawodnika punktualnie o godzinie 
rozpoczęcia gier eliminacyjnych lub finałowych, wyklucza go automatycznie z turnieju z winy 
zawodnika. 

2. Organizator kategorycznie zabrania, pod karą wykluczenia z zawodów, wnoszenia oraz 
spożywania napojów i posiłków nie zakupionych na terenie kręgielni. 

3. Sędzia turnieju zostanie powołany przez Organizatora z listy sędziowskiej zamieszczonej na 
stronie PZK SBS. 

4. Organizator  zastrzega sobie prawo wyłączności do przydziału akredytacji dla reporterów 
oraz fotoreporterów. Wszelkie naruszenia tego zapisu mogą powodować skutki prawne. 
Każdy ze startujących zawodników przystępując do zawodów wyraża zgodę na 
udostępnienie swojego wizerunku do celów reklamowych organizatora. 

 
Zmiany regulaminu 
Nie planuje się zmian powyższego regulaminu, jednakże organizator zastrzega sobie taką możliwość 
w przypadku obiektywnych problemów z realizacją jego poszczególnych punktów.  

 

 


