
                                                           
REGULAMIN 

Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 2013 
 

ZARZĄDZAJĄCY / ORGANIZATOR 

Polski Związek Kręglarski Sekcja Bowlingu Sportowego, ul. Zeylanda 5, 60-808 Poznań  

 

WSPÓŁORGANIZATOR, MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU 

Kręgielnia - SportBowling.pl, ul. Wysoka 12, 87-800 Włocławek 

 

TERMIN TURNIEJU 

5-6 stycznia 2013 roku 

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA I SEKRETARIAT TURNIEJU 

Sędzią IMPJ z ramienia PZK SBS będzie Mariusz Musialik. Sekretariat zawodów obsługiwać będą osoby 

wskazane przez Sędziego. 

 

DODATKOWE UREGULOWANIA 

Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym oraz z uwagi na 

zbliżające się Mistrzostwa Europy Juniorów - przepisy ETBF. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do 

Sędziego zawodów oraz Komisji Gier i Dyscypliny.  

Zawody zostaną rozegrane na smarowaniu typu MEDIUM, przygotowanym przez Komisję techniczną SBS. 

KONKURENCJE MISTRZOSTW 

Mistrzostwa rozegrane zostaną w trzech kategoriach wiekowych do 14, 19 i 21 lat, osobno w 

konkurencjach dziewcząt i chłopców, tj.: 

1. Kategoria juniorów młodszych (do 14 lat) – Zawodniczki i zawodnicy urodzeni 01.01.1999 i młodsi. 

2. Kategoria juniorów dziewcząt i chłopców (do lat 19) – Zawodniczki i zawodnicy urodzeni w terminie 

31.08.1994 – 31.12.1998.  

3. Kategoria juniorów starszych dziewcząt i chłopców (do 21 lat) - Zawodniczki i zawodnicy urodzeni w 

terminie 01.09.1994 - 31.12.1992. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Każdy ze startujących musi być zarejestrowany poprzez swój klub jako zawodnik PZK SBS oraz posiadać przy 

sobie dowód tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna) oraz ważne badanie lekarskie wydane 

przez lekarza sportowego lub lekarza z uprawnieniami do wydawania takich zaświadczeń. 

Brak ważnych badań lekarskich uniemożliwia start w zawodach. 

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, imienia i nazwiska oraz 



kategorii wiekowej. Nie przewiduje się organizacji dodatkowych składów. Limit uczestników IMPJ 2013 to 

łącznie 48 osób. 

Listy startowe uruchomione zostaną 22.12.2012 o godz.12.00, natomiast zamknięte 3.01.2012 o 

godz.18.00. 

Start w zawodach jest bezpłatny. 

Sprawdzanie dokumentów zawodniczych, losowanie torów i odebranie formularzy ewidencji wyników 

nastąpi najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem gier. Wszystkich zawodników prosimy o punktualne 

przybycie. 

 

PROGRAM TURNIEJU 

W kategorii juniorów młodszych zawodnicy rozgrywają 4 gry (w sobotę), natomiast w pozostałych 

kategoriach zawodnicy rozgrywają 8 gier (4 w sobotę i 4 w niedzielę). W obu przypadkach suma decyduje o 

zajętym miejscu w turnieju.  

Zmiana torów następuje po rozegraniu każdej gry. Wszyscy zawodnicy rozpoczynający na torach parzystych 

przesuwają się o 2 tory w prawo, natomiast zawodnicy rozpoczynający na torach nieparzystych o 2 w lewo. 

Przed każdą rundą włączona będzie 10 minutowa rozgrzewka. 

W przypadku remisu o miejscu decyduje ostatnia rozegrana gra, następnie przedostatnia, itd. 

 

HARMONOGRAM 

Sobota, 5.01.2012: 

08.00 – Skład nr 1: 4 gry, max 12 zawodników 

10.30 – Skład nr 2: 4 gry, max 12 zawodników 

12.30 – Bezpłatny obiad dla zawodników 

13.00 – Skład nr 3: 4 gry, max 12 zawodników 

15.00 – Bezpłatny  obiad dla zawodników 

15.30 – Skład nr 4: 4 gry, max 12 zawodników 

17.30 – Ceremonia dekoracji zwycięzców kategorii juniorów młodszych 

Niedziela, 6.01.2012: 

09.00 – Skład nr 5: dodatkowe 4 gry, max 12 zawodników 

11.30 – Skład nr 6: dodatkowe 4 gry, max 12 zawodników 

14.00 – Skład nr 7: dodatkowe 4 gry, max 12 zawodników 

16.00 – Ceremonia dekoracji zwycięzców kategorii juniorów oraz juniorów starszych 

 

NAGRODY 

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

puchar, złoty medal. 

II miejsce – tytuł I Indywidualnego Wicemistrza Polski Juniorów Starszych, Juniorów, Juniorów Młodszych, 

puchar, srebrny medal. 

III miejsce – tytuł II Indywidualnego Wicemistrza Polski Juniorów Starszych, Juniorów, Juniorów Młodszych, 

puchar, brązowy medal. 

Zwycięzca kategorii juniorów w konkurencji chłopców otrzymuje prawo reprezentowania Polski podczas 

Mistrzostw Europy Juniorów 2013 we Wiedniu. 

 

 

Regulamin został sporządzony i zatwierdzony przez Zarząd SBS w dniu 21.12.2012. 


