
 

 

 

VI GRAND PRIX POLSKI 
 FitLife Open 

 
Kręgielnia FitLife 

Opole ul. Oleska 11 
19-25.03.2012 

 
RANGA “SILVER” 

Turniej zaliczany do rankingu kadry seniorów  
 

GWARANTOWANA PULA NAGRÓD 
6000 zł. + nagrody rzeczowe wartości 4500 zł. 

 
 
ORGANIZATORZY 
 
 SPORTTESTER Przemysław Kantecki, 
 kręgielnia FitLife. 

 
TERMIN TURNIEJU 
 Eliminacje: 19.03.2012 – 24.03.2012, 
 Finały: 25.03.2012. 

 
SKŁAD SĘDZIOWSKI 
 Sędzia Główny: Tomasz Gapioski, 



 
WARUNKI UCZESTNICTWA 
 W turnieju może wziąd udział każda osoba pełnoletnia (osoba niepełnoletnia musi posiadad 

pisemną zgodę przynajmniej jednego rodzica na udział w zawodach), która zapisze się na 
listę startową. 

 Zawodnicy muszą posiadad ważną licencję PZK SBS i Badania lekarskie, z jednorazową 
(bezpłatną) licencją mogą wystąpid w grupie C wyłącznie amatorzy i zawodnicy, którzy w 
sezonie 2010/11 uzyskali średnią niższą niż 160 pkt. 

 Zapisy do rund eliminacyjnych przyjmowane będą od dnia 01.03.2012r na stronie 
www.pzksbs.pl lub e-mailem pod adresem sbs@pzksbs.pl. Pierwszeostwo w tym przypadku 
ma zawsze zapis on-line na www.pzksbs.pl. Lista startowa i rezerwowych po zgłoszeniach 
mailowych będzie uaktualniana nie częściej niż raz dziennie w godzinach porannych. 

 Zawodnicy, którzy nie wykupili licencji PZK SBS na sezon 2011/12, a w sezonie 2010/11 
uzyskali średnią powyżej 160 pkt./grę zobowiązani są wykupienia licencji i potwierdzenia 
tego dowodem wpłaty na konto PZK SBS w ING Bank 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360. 

 Oficjalną stroną turnieju, na której pojawią się listy startowe oraz wyniki, jest 
www.pzksbs.pl,  

 W celu uniknięcia nieporozumieo, zawodnicy z list startowych nie będą mogli decydowad, 
kto za nich będzie grał w przypadku ich rezygnacji. Ich miejsca będą zajmowały osoby z list 
rezerwowych w kolejności zapisów. 

 Zawodnik uiszcza opłatę przed rozpoczęciem każdej tury, do której został zapisany wyłącznie 
w gotówce. 

 Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu. 
 Dodanie rundy eliminacyjnej może zostad zgłoszone minimum w dniu poprzedzającym jej 

rozegranie, a jej wycena należy organizatora. 
 Runda eliminacyjna może zostad rozegrana, jeśli przystąpi do niej minimum 6 zawodników. 

 
KLASYFIKACJA TURNIEJU 
 Klasyfikacja turnieju przewiduje dwie kategorie, pierwsza to kategoria główna A i druga C 

dla zawodników za średnią poniżej 160 pkt./grę w sezonie 2010/11 oraz dla amatorów nie 
posiadających wcześniej licencji PZK, 

 W kategorii głównej w eliminacjach prowadzona będzie podwójna klasyfikacja, KLASY 
SPORT dla zawodników ze średnią z sezonu 2010/11 160-180 pkt i klasyfikacja  KLASY 
MASTER  dla zawodników ze średnią z sezonu 2010/11 powyżej 180 pkt. 

 Każdy zawodnik nie kwalifikujący się do KLASY MASTER ma prawo do dobrowolnego 
zgłoszenia się do tej klasyfikacji. 

 Kobiety otrzymują 8pkt. handicapu do każdej gry turnieju. 
 
SMAROWANIE 
 
 Smarowanie obowiązujące na turnieju : Kegel Montreal 41 stóp / wykres w załączniku 

regulaminu 
 Maszyna smarująca : Kegel Kustodian 

 
 

 
HARMONOGRAM, WPISOWE oraz ILOŚĆ MIEJSC STARTOWYCH w eliminacjach 
 
 ZAWODNICY PROSZENI SĄ O STAWIENIE SIĘ DO ROZGRYWEK NA MIN 20 MINUT PRZED 

mailto:Posikata@bowlingpzk.pl
http://www.pzksbs.pl/
http://www.pzksbs.pl/


PLANOWANĄ GODZ. ROZPOCZĘCIA DANEGO ETAPU TURNIEJU.  
 

RUNDA DATA DZIEŃ GODZ. 
WPISOWE MIEJSC 

STARTOWYCH ELIM RE 

 

Skład 1 19.03.2012 poniedziałek 14.00 40  12 
Skład 2 19.03.2012 poniedziałek 17.00 80 70 12 
Skład 3 19.03.2012 poniedziałek 20.00 80 70 12 
Skład 4 20.03.2012 wtorek 14.00 40 40 12 
Skład 5 20.03.2012 wtorek 17.00 80 70 12 
Skład 6 20.03.2012 wtorek 20.00 80 70 12 
Skład 7 21.03.2012 środa 14.00 40 40 12 
Skład 8 21.03.2012 środa 17.00 80 70 12 
Skład 9 21.03.2012 środa 20.00 80 70 12 

Skład 10 22.03.2012 czwartek 14.00 40 40 12 
Skład 11 22.03.2012 czwartek 17.00 80 70 12 
Skład 12 22.03.2012 czwartek 20.00 80 70 12 
Skład 13 23.03.2012 piątek 14.00 80 70 24 
Skład 14 23.02.2012 piątek 17.30 100 90 20 
Skład 15 23.02.2012 piątek 21.15 110 100 24 
Skład 16 24.02.2012 sobota 10:00:1

0.00 
120 110 24 

Skład 17 24.03.2012 sobota 13.30 120 110 24 
Skład 18 24.03.2012 sobota 17.00 120 110 24 
Sklad 19 24.03.2012 sobota 20.30 120 110 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
RUNDA I - ELIMINACJE 

 Przed rozpoczęciem każdej rundy eliminacyjnej następuje losowanie torów, 
 Na parze torów może znajdowad się od 3 do 4 zawodników, 
 przed każda rundą eliminacyjną następuje smarowanie torów, 
 Przed rozpoczęciem gier na torach włączona zostaje 7-minutowa rozgrzewka, 
 każdy ze startujących rozgrywa 6 gier, 
 Przejście co 2 gry o 2 tory – zawodnicy z torów parzystych w prawo, zawodnicy z torów 

nieparzystych w lewo. 
 Liczba re-entry jest nielimitowana. 
 Wyniki z najlepszej tury zaliczone zostaną do dalszej fazy turnieju. 
 O awansie do Półfinału decyduje najwyższa suma 6 gier zawodnika rozegranych w 

eliminacjach w entry lub re-entry. 

 Do Dwierdfinału uzyskają awans zawodnicy z miejsc 1-18 KLASY MASTER oraz 1-6 KLASY 
SPORT. 

 Do finału z gr. C kwalifikują się zawodnicy z miejsc 1-12 po eliminacjach, 

 w przypadku remisu w eliminacjach o wyższym miejscu zdecyduje wyższa ostatnia gra 
danego zawodnika, a w przypadku równości wyższa przedostatnia, itd. 

 
 



 
 
ELIMINACYJNE NAGRODY SPECJALNE 

Najlepsi zawodnicy dnia 
eliminacji 

Poniedziałek-czwartek  
19-22.03.2012 

Akcesoria bowlingowe  

+ 
 

4 najlepsze wyniki (bez 
podziału na grupy) 

 

Piątek  
23.03.2012 

 

Zawodnicy mają prawo wyboru, z 
pierwszeostwem dla zawodnika z 
najlepszym wynikiem, następnie 

drugim itd. 
Columbia 300 WORLD BEATER 

 
 

Track 718 A 

Columbia 300 OMEN 



 
Storm STREAMLINE 

Wózek na trzy kule 

 
 
 
 
ĆWIERĆFINAŁ dla 24 zawodników GRUPA „A” (wynik sumowany z eliminacjami) 

Zawodnicy rozgrywają kolejne 6 gier na 12 torach. 

 Przed rozpoczęciem gier na torach włączona zostaje 7-minutowa rozgrzewka. 
 Po losowaniu torów zawodnicy zostają rozmieszczeni po dwóch na torze. 
 Przejście co 2 gry o 2 tory - parzyste w prawo, nieparzyste w lewo. 
 Termin niedziela 25.03.2012, godz. 10.00. 
 Do Półfinału awans uzyska 12 najlepszych zawodników dwierdfinału, którzy zdobędą 

największą ilośd punktów łącznie w eliminacjach i dwierdfinale. 
 W przypadku remisu po eliminacjach i dwierdfinale o awansie decyduje w pierwszej 

kolejności wyższy wynik (suma 6 gier) w dwierdfinale, a następnie wyższe miejsce po 
eliminacjach. 

 Opłata za grę w dwierdfinale wynosi 60 zł., 
 W przypadku niestawienia się którego z zawodników zakwalifikowanych do tej fazy turnieju, 

dwierdfinał rozgrywany jest w zmniejszonym składzie. 

  
 
FINAŁ GRUPA „C” dla 12 zawodników (wynik sumowany z eliminacjami) 

Zawodnicy rozgrywają kolejne 6 gier na 12 torach. 

 Termin niedziela 25.03.2012 godz. 13.30, 
 Koszt udziału w Finale gr. C to 50 zł. 



 Przed rozpoczęciem I rundy na torach włączona zostanie 5-minutowa rozgrzewka, 
 Przejście po każdej grze o 2 tory w prawo, 
 W przypadku remisu po eliminacjach i Finale o wyższym miejscu decyduje w pierwszej 

kolejności wyższy wynik (suma 6 gier) w Finale, a następnie wyższe miejsce po eliminacjach, 
 W przypadku niestawienia się którego z zawodników zakwalifikowanych do tej fazy turnieju, 

Finał gr. C rozgrywany jest w zmniejszonym składzie, 
 Dekoracja zwycięzców zaraz po zakooczeniu finałowej rozgrywki. 

 
 
 
 
PÓŁFINAŁ GRUPA „A” dla 12 zawodników (wynik sumowany z eliminacjami i półfinałem)  

Zawodnicy rozgrywają kolejne 4 gry na 12 torach. 

 Termin niedziela 25.03.2012 godz. 15.30, 
 Uczestnicy Półfinału nie wnoszą przed grą żadnych opłat. 
 Przed rozpoczęciem gier na torach włączona zostaje 5 minutowa rozgrzewka. 
 W przypadku remisu po eliminacjach i Półfinale o wyższym miejscu decyduje w pierwszej 

kolejności wyższy wynik (suma 6 gier) w Półfinale, a następnie wyższe miejsce po 
eliminacjach. 

 Do Finału awansuje 6 najlepszych zawodników. 

 
FINAŁ GRUPA „A” (od zera round-robin 6 zawodników) 

Zawodnicy rozgrywają pojedynki Round Robin.  

 Termin niedziela 25.03.2012 godz. 17.00. 
 Uczestnicy Finału nie wnoszą przed grą żadnych opłat. 
 Przed rozpoczęciem gier na torach włączona zostaje 5 minutowa rozgrzewka. 
 Za zwycięstwo w pojedynku zawodnik otrzymuje dodatkowo bonus 20 pkt., za remis 10 pkt. 
 Zdobyte punkty wraz z hdcp. sumują się i decydują o zajętym miejscu. 
 W przypadku remisu decyduje większa ilośd wygranych pojedynków, a następnie najwyższy 

wynik jednej gry (netto bez hndc.). 
 Dekoracja zwycięzców zaraz po zakooczeniu finałowej rozgrywki. 

 
PRZEPISY PORZĄDKOWE 

 W przypadku uzasadnionych problemów technicznych, czas rozpoczęcia rund może ulec 
zmianie o około 30 min., zawodnicy zobowiązani są na stawienie się do rozgrywek na 
minimum 20 min. przed planowaną godz rozpoczęcia danego etapu. 

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

 W przypadkach nieuregulowanych stosuje się Ogólny Regulamin Rozgrywek Bowlingowych 
oraz Kręglarski Regulamin Sportowy. 

 Nie planuje się zmian niniejszego Regulaminu, jednakże organizator zastrzega sobie taką 
możliwośd w przypadku obiektywnych problemów z realizacją poszczególnych punktów. 

 Wszystkie gry turnieju zostaną rozegrane systemem amerykaoskim, tj. systemem zmiennych 
torów. 

 Każdy ze startujących zawodników licencjonowanych przystępując do zawodów wyraża 
zgodę na udostępnienie organizatorom swojego wizerunku do celów promocyjnych 
turnieju. 



 Organizatorzy zabraniają, pod karą wykluczenia z zawodów wnoszenia oraz spożywania 
jedzenia oraz napojów NIE ZAKUPIONYCH w kręgielni. 

 W przypadku nie stawienia się na zawody w dniu finałów lub na dekoracji zwycięzców, 
nagrody i trofea nie zostaną zawodnikowi wręczone, nagrody finansowe w takim przypadku 
przepadają na korzyśd organizatora. 

 
 
 
 
 
 
NAGRODY + TROFEA 
 

 
M 

A 
 

Obie grupy 
C 

 

1 

1000 zł. 

Puchar okazjonalny kula  
Columbia 300  

WORLD BEATER 

100 zł. 

2 

700 

Puchar okazjonalny 

100 

3 

600 

Puchar okazjonalny 100 

4 

550 

  

5 

500 

 

 



6 

450 

 

 

7 

250 

 

 

8 

250 

 

 

9 200   

10 200   

11 150   

12 150   

13 150   

14 150   

15 100   

16 100   

17 100   

18 100   

 5700  300 

 
PUNKTACJA DO CYKLU GPP 
 
Zawodnicy do generalnej klasyfikacji A cyklu GPP otrzymują punkty wg. następujących zasad: 
 Miejsca 1 – 6 wg. klasyfikacji Finału Pound Robin, 
 Miejsca 7 – 12 wg. klasyfikacji Półfinału, 
 Miejsca 13 – 24 wg klasyfikacji Dwierdfinału, 
 Miejsca 25 – 50 wg. wyników uzyskanych w eliminacjach po połączeniu klas MASTER i 

SPORT. 
 
PUNKTACJA DO RANKINGU KADRY 
 
Do rankingu kadry punkty otrzymują wyłącznie zawodnicy grający w klasie MASTER wg. 
następujących zasad: 
 Miejsca 1 – 6 wg. klasyfikacji Finału Pound Robin, 
 Miejsca 7 – 12 wg. klasyfikacji Półfinału, 
 Miejsca 13 – 16 wg. klasyfikacji Dwierdfinału. 

 
 


