
 

 

 

1. Kryteria wyłaniania reprezentacji Polski Juniorów Młodszych są regulaminem 
określającym zasady powoływania reprezentacji Polski Juniorów Młodszych. 

2. Kryteria odbędą się na zasadzie punktacji wyselekcjonowanych zawodów w trakcie 
sezonu: MPPiT, PP, IMPJ, 1 turniej kwalifikacyjny oraz punkty przyznawane na 
zgrupowaniach juniorów. Wszystkie zawody będą określone przed pierwszym 
turniejem kwalifikacyjnym. 

3. W zależności od turnieju zawodnicy będą zdobywać określoną ilość punktów za 
uzyskane miejsca. 

4. Punktacją zostaną objęci wszyscy juniorzy młodsi spełniający wymogi ETBF, 
posiadający obywatelstwo polskie oraz licencję PZK SBS wykupioną na dany sezon 
rozgrywek. Zawodnicy będą musieli spełniać dodatkowe wymagania określone w 
regulaminach zawodów, w których wystąpią. 

5. Ranking w zależności od turnieju nie zawsze oznacza końcowe miejsce w zawodach, a 
mianowicie: 

- IMPJ – punkty zostaną przyznane za końcowe miejsce w mistrzostwach 

- MPP – ranking na podstawie eliminacji: sumy 6 gier 

- MPT – ranking na podstawie eliminacji: sumy 4 gier 

- PP - punkty zostaną przyznane za końcowe miejsce w turnieju 

- IMPJ – punkty zostaną przyznane za końcowe miejsce w mistrzostwach 

- Kryteria Juniorów - punkty zostaną przyznane za końcowe miejsce w turnieju 

- Zgrupowanie Kadry – test spare 



Ranking utworzony jest spośród wszystkich startujących zawodników objętych punktacją. 
Zawodnicy, którzy nie są objęci punktacją będą pominięci w rankingu, a ich punkty zostaną 
przyznane zawodnikom punktującym. 

1. Trzech pierwszych Juniorów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w rankingu 
będzie miało prawo reprezentowania Polski na Mistrzostwach Europy Juniorów 
odbywających się w dniach: 12.04.2014-21.04.2014 

2. Czwarty reprezentant Polski Juniorów będzie wybierany przez selekcjonera Kadry 
Polski Juniorów.  

3. Skład końcowy Reprezentacji Polski Juniorów ogłoszony będzie najpóźniej dnia: 
11.02.2014    

4. W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów w klasyfikacji końcowej Rankingu o 
miejscu decyduje wyższa pozycja w IMPJ 

5. W przypadku braku możliwości wyjazdu przez zawodników zakwalifikowanych, ich 
miejsca zajmie zawodnik z listy rezerwowych, którą wybierze selekcjoner 
reprezentacji Polski Juniorów.  

6. Turniej (kryteria) może być organizowany również przez inny podmiot, jednakże 
wybór miejsca i warunków technicznych pozostaje w gestii Sekcji Bowlingu 
Sportowego. SBS ma prawo również do akceptacji regulaminu. 

7. Ilość punktów, które zdobywają zawodnicy w turniejach opisuje poniższa tabela: 

 

Miejsce w 

Rankingu 

Indywidualne 
Mistrzostwa 

Polski 
Juniorów 

Puchar 
Polski 

Mistrzostwa 
Polski Par 

Mistrzostwa 
Polski Trójek 

Turniej- 
Kryteria 

Juniorów 

Punkty 
uzyskane na 
Zgrupowaniu 

Juniorów 

1 75 50 50 50 40 35 

2 66 44 44 44 35 31 

3 60 40 40 40 30 27 

4 54 36 36 36 26 23 

5 48 32 32 32 22 19 

6 42 28 28 28 18 15 

7 36 24 24 24 14 11 

8 30 20 20 20 10 7 

9 24 16 16 16 8 4 

10 21 14 14 14 4 1 

Punkty przyznawane na zgrupowaniu juniorów: 

1. Podczas dwóch pierwszych zgrupowań (październik-Włocławek, listopad-Ostróda) w 
sobotę do południa odbywać się będzie test spare według wewnętrznej punktacji. 
Zasady testu spare i punktacja podana będzie na pierwszym zgrupowaniu w piątkowy 
wieczór. Suma punktów wewnętrznych uzyskanych podczas dwóch zgrupowań 
decydować będzie o oficjalnej liczbie zdobytych punktów do rankingu (ostatnia 
kolumna w powyższej tabeli). 



  

Regulamin został sporządzony przez Selekcjonera Reprezentacji Polski Juniorów. 

 

 

                                  

Przyjęto i zatwierdzono przez Prezydium SBS dnia 05.10.2013. 

 

 


