
                                                  
    

 
 

 

REGULAMIN  
 

Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 2012 
 
ZARZĄDZAJĄCY 

  

Polski Związek Kręglarski Sekcja Bowlingu Sportowego,  

ul. Zeylanda 5, 60-808 Poznań; tel. + 48 61 843 63 28,  tel./fax. + 48 61 843 63 29 

 

ORGANIZATORZY 

 

Pin Pro sp. z o.o. PZK SBS  

  

 WSPÓŁORGANIZATOR 

 

Fantasy Park spółka z o.o., ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń, 

 

 TERMIN TURNIEJU 

     

7. stycznia 2012 roku (sobota) 

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA I SEKRETARIAT TURNIEJU 

 

Sędzią IMPJ z ramienia PZK SBS będzie Tomasz Gapiński. Sekretariat zawodów obsługiwać będą 

przedstawiciele PinPro Grzegorz Myrcha i Jacek Skorupa. 

 

KONKURENCJE MISTRZOSTW 

 

Mistrzostwa rozegrane zostaną w konkurencjach dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach 

wiekowych do 14 i 21 lat.  

  

 WARUNKI UCZESTNICTWA 

W turnieju biorą udział oddzielnie zawodniczki i zawodnicy w dwóch kategoriach: 

1. Kategoria juniorów młodszych dziewcząt i chłopców (do 14 lat) – Zawodniczki i 

zawodnicy urodzeni po 31.12.1997. 



2. Kategoria juniorów starszych dziewcząt i chłopców (do 21 lat) -  Zawodniczki i 

zawodnicy urodzeni przed 01.01.1998  i po 31.12.1990. 

Każdy ze startujących zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, 

legitymacja szkolna), licencję oraz aktualne badania lekarskie. 

Zgłoszenia do turnieju należy dokonać drogą on-line poprzez stronę internetową: 

www.pzksbs.pl, w przypadku problemów również e-mailem sbs@pzksbs.pl z podaniem nr 

licencji, kategorii wiekowej  i daty urodzenia. 

Wpisowe do turnieju jest płatne gotówką przed rozpoczęciem gier i wynosi: 

 kategoria (do 14 lat) – 0,00 zł., 

 kategoria (do 21 lat) – 100,00 zł.  

 

 

PROGRAM TURNIEJU 

 

1. Runda eliminacyjna – każdy ze startujących rozgrywa na uprzednio wylosowanych 

torach 6 gier, których suma decyduje o zajętym miejscu w swojej kategorii. Godziny 

rozpoczęcia składów: 8.00, 11.00, 14.00. 

Zmiana torów następuje po rozegraniu każdej gry .Wszyscy zawodnicy przesuwają się o 

dwa tory w prawo. 

UWAGA! Przed 3. turą eliminacyjną ok. godz. 13.00-13.30 przewidziany jest posiłek 

(koszt pokrywa organizator) dla wszystkich zawodników i zawodniczek.  

II. Runda finałowa – Początek godz. 17.00. Do rundy finałowej awansuje po 6 najlepszych 

zawodniczek i zawodników w kategorii wiekowej do 21 lat. Po wylosowaniu torów 

zawodniczki przystępują do gry na torach 1-6, natomiast zawodnicy 7-12.  

Zmiana torów następuje po rozegraniu każdej gry .Wszyscy zawodnicy przesuwają się o trzy 

tory w prawo. W przypadku niepełnej obsady rundy finałowej w którejś z kategorii sędzia 

ma prawo wyznaczyć inny system zmiany torów w RF. 

Uczestnicy RF rozegrają 4 kolejne gry, a suma punktów tych gier zostanie doliczona do 

punktów zdobytych w RE.  

 

KLASYFIKACJA MISTRZOSTW 

I W kategorii do 21 lat dziewcząt i chłopców: 

- o miejscach 1-6 decydować będzie suma  punktów z RE i RF, 

- pozostałe miejsca wg punktów zdobytych w RE. 

II W kategorii do 14 lat dziewcząt i chłopców: 

- klasyfikacja Mistrzostw ułożona zostanie wg. punktów zdobytych w RE.  

 

ROZGRZEWKA 

Przed rozpoczęciem każdej rundy i składu zostanie uruchomiona 7-minutowa  rozgrzewka. 

REMISY 

W przypadku remisu o wyższej pozycji decyduje wyższa ostatnia gra, a w przypadku równości 

wyższa przedostatnia itd. 

DODATKOWE SKŁADY 

Nie przewiduje się organizacji dodatkowych składów. Limit uczestników IMPJ 2012 to łącznie 

72 osoby. 

http://www.bowlingpzk.pl/
mailto:sbs@bowlingpzk.pl


SMAROWANIE  

Zawdy zostaną rozegrane na smarowaniu: 

 

 

DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW 

Dekoracja zwycięzców nastąpi ok. godz. 18.00 po rozegraniu RF. 

NAGRODY 

Zawodniczki i zawodnicy z miejsc I do III miejsca każdej kategorii otrzymują za: 

I miejsce – tytuł Indywidualnego Mistrza Polski Juniorów lub Juniorów Młodszych,  

puchar, złoty medal 

II miejsce – tytuł I Wicemistrza Polski Juniorów, Juniorów Młodszych, puchar, srebrny 

medal 

III miejsce – tytuł II Wicemistrza Polski Juniorów, Juniorów Młodszych, puchar, 

brązowy medal. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

1. Sprawdzanie dokumentów zawodniczych, losowanie torów i odebranie formularzy 

ewidencji wyników najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem gier.  Płatność wyłącznie 

gotówką!  



2. Wszystkie gry turnieju rozegrane zostaną systemem amerykańskim, tj. systemem zmiennych 

torów, rzut za rzut - grę rozpoczyna zawodnik z prawego toru. 

3. Każdy ze startujących zawodników licencjonowanych przystępując do zawodów wyraża 

zgodę na udostępnienie wizerunku do celów reklamowych PZK SBS.  

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE TURNIEJÓW 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 Kolegium Sędziów 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. 

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. W zawodach obowiązuje strój klubowy. 

 

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 powiadomił Sędziego. Sędzia może postanowić o opóźnieniu startu 

turnieju lub określonej pary torów, jednakże nie dłużej niż o 10 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 przystępując do zawodów lub po zapisaniu się na nie, zobowiązuje się do 

sprawdzenia alkomatem przez Sędziego turnieju swojej trzeźwości, który ma podejrzenia o 

używanie alkoholu. 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. 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. 

14. W przypadku dyskwalifikacji zawodnika ranking zawodów automatycznie ulega zmianie. 

15. Ukaranie zawodnika czerwoną kartką zgłaszane jest do WTBA i ETBF co skutkuje zakazem 

gry w zawodach organizowanych przez te organizacje. 

16. Interpretacja regulaminu podczas zawodów należy do Sędziego Głównego turnieju. 

17. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane zgodnie i z zapisami 

ETBF: General Playing Rules, Kręglarskim Regulaminem Sportowym, Ogólnym Regulaminem 

Rozgrywek 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 przez zarząd PZK SBS w dn.17.12.2011r. 

 

 


