
                                                       

Solny Turniej Bowlingowy III Edycja 
                          Wieliczka 23.10 – 27.10.2013r. 

 

                       REGULAMIN 
 

 

 

 

 

 

Miejsce: 4 torowa kręgielnia Pałacyk Wielicki, Wieliczka ul. Łąkowa 31A. 
 

Otwarty dla: zawodnicy SBS PZK, amatorzy (osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę  

rodziców na udział w zawodach). Klasyfikacja turnieju – wspólna dla wszystkich uczestników. 
 

Handicapy:  

do każdej gry turnieju: 

 średnia 160-180 : 8pkt. 

 średnia poniżej 160 : 12pkt. 

 dodatkowo kobiety i juniorzy : 8pkt. 

Dla osób nie posiadające oficjalnej średniej zostanie ona obliczona w następujący sposób:  

z każdych 4 rozegranych gier eliminacyjnych, zostaną wylosowane 3, z których zostanie policzona 

średnia. Średnia policzona w ten sposób będzie obowiązywała do danych 4 gier. W przypadku udziału w 

rozgrywkach ćwierćfinałowych i wyżej, ŚREDNIĄ będzie suma dwóch średnich handicap-owych z 

najlepszych rund eliminacyjnych podzielona przez 2. 

 

Komisja Turnieju: Włodzimierz Romański, Paweł Jedynak, Sylwester Zieliński. 
 

ELIMINACJE:  

1 start: 4 gry (system zmiennych torów), przejście po 2 grach o parę torów, max 10 osób (5 na 

parze torów) 

Terminy startów eliminacyjnych: 
 

Wynik eliminacji: 

Suma z 8 gier z uwzględnieniem handicapów (dwa najlepsze starty) – konieczność rozegrania 

minimum 2 startów eliminacyjnych. 
 

 

ĆWIERĆFINAŁ:  

12-tu najlepszych uczestników eliminacji, niedziela 27.10.2013 g. 10:00 do 12:30.  

4 gry (system zmiennych torów), przejście po 2-giej grze o parę torów. Uczestnicy rozstawieni są 

startowo na torach w następujący sposób:  
 

 Tor 1 Tor 2 Tor 3 Tor 4 

Uczestnicy 
(podane miejsce w eliminacjach) 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 

 

RUNDA DATA GODZ. 
OPŁATA ILOŚĆ 

MIEJSC I START II START RE-START 

1 23.10.2013 18:00 80 zł - - 10 

2 23.10.2013 21:00 80 zł 60 zł - 10 

3 24.10.2013 18:00 80 zł 60 zł 60 zł 10 

4 24.10.2013 21:00 80 zł 60 zł 60 zł 10 

5 25.10.2013 18:00 80 zł 60 zł 60 zł 10 

6 25.10.2013 21:00 80 zł 60 zł 60 zł 10 

7 26.10.2013 9:00 90 zł 80 zł 80 zł 10 

8 26.10.2013 12:00 90 zł 80 zł 80 zł 10 

9 26.10.2013 15:00 90 zł 80 zł 80 zł 10 



                                                       

Koszt udziału: bezpłatny  
 

Wynik ćwierćfinału: 

Suma z 8 gier eliminacyjnych + 4 gier ćwierćfinałowych (z uwzględnieniem handicapów). 

 

PÓŁFINAŁ, FINAŁ:  

8-miu najlepszych uczestników ćwierćfinału, niedziela 27.10.2013 g. 13:00 do 15:00. Półfinał. 

Punktacja liczona od zera. Pojedynki w następujących parach (podane miejsce w 

ćwierćfinale): 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Rozgrywane 2 gry, punktacja od zera z uwzględnieniem 

handicap-ów. Rozgrywka (system zmiennych torów), start wg następującego ustawienia: 
 

 

 Tor 1 Tor 2 Tor 3 Tor 4 

Uczestnicy 
(podane miejsce w ćwierćfinale) 1, 8 2, 7 3, 6 4, 5 

 

Suma z 2 gier decyduje o wygranej pojedynku. Zwycięzcy pojedynków półfinałowych 

zajmują miejsca w półfinale zgodnie ze zdobytymi punktami z 2 gier pojedynku 

półfinałowego z uwzględnieniem handicap-ów. Przegrani pojedynków zajmują miejsce V.  

Finał. 

Osoba zajmująca miejsce IV w półfinale gra z III jedną grę. Zwycięzca gra jedną grę z II 

osobą półfinału. Zwycięzca gra jedna lub dwie gry (prawo do drugiej gry dla osoby z I 

miejsca półfinału gdy przegra pierwszą grę). Finał rozgrywany na torach 3-4. 

Koszt udziału: bezpłatny 
 

NAGRODY:  

I miejsce: 1100 zł  

II miejsce: 800 zł  
III miejsce: 500 zł  

IV miejsce: 200 zł 

V miejsce: po 100 zł 
 

USTALENIA DODATKOWE: 

 Smarowanie torów: 

  - eliminacje – przed każdą rundą 

  - ćwierćfinał – przed rozpoczęciem ćwierćfinału 

  - półfinał – przed rozpoczęciem półfinału 

  - finał - przed rozpoczęciem finału 

 Rozgrzewka: 

  - eliminacje – przed każdą rundą – 10 min. 

  - ćwierćfinał – przed rozpoczęciem ćwierćfinału – 10 min. 

  - półfinał – przed rozpoczęciem półfinału – 10min. 

  - finał – przed rozpoczęciem każdej gry – 3min 

 Losowania torów: 

  - eliminacje – przed każdą rundą 

 Remisy: 

- w przypadku remisów w eliminacjach o kolejności decyduje mniejsza różnica pomiędzy 

najniższym i najwyższym wynikiem z pojedynczej gry eliminacyjnej ze startów branych 

pod uwagę, 

- w przypadku remisu w ćwierćfinałach o kolejności miejsc decyduje porównanie 

ostatniej gry 

- w przypadku remisów w półfinałach i finałach –  wynik rozegrania ramka 9 i 10 nowej 

gry.   

Zapisy: 

- przyjmowane od 10.10.2013 do 25.10.2013 na adres: palacyk.wielicki@op.pl lub 

telefonicznie: 606 65 33 11. Oficjalną stroną turnieju z listami startowymi i wynikami 

jest: www.palacyk-wielicki.pl . Aktualizacja informacji minimum 1 raz dziennie. Opłata 

startowa uiszczana przed rozpoczęciem rundy. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z 

akceptacją niniejszego Regulaminu. 

mailto:palacyk.wielicki@op.pl
http://www.palacyk-wielicki.pl/

