
                                    

                                                                             REGULAMIN 

 

QubicaAMF Cup - eliminacje Polska 2014 

  

ORGANIZATOR I ZARZĄDZAJACY 

Sekcja Bowlingu Sportowego w Polskim Związku Kręglarskim, ul. Zeylanda 5, 60-808 Poznań 

  

MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU 

Kręgielnia Sky Bowling, ul. Powstańców Śląskich 73-95, Wrocław 

  

TERMIN 

11-14 września 2014r. 

  

KONKURENCJE 

Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn. 

  

KOMISJA SĘDZIOWSKA 

Sędzią Turnieju jest Tomasz Gapiński, który odpowiedzialny jest również za Sekretariat turnieju. 



  

DODATKOWE UREGULOWANIA 

Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym oraz przepisy WTBA. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego zawodów oraz Komisji Gier i Dyscypliny. 

W turnieju nie obowiązują żadne bonusy i handicapy. 

  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Udział w Turnieju może wziąć osoba posiadająca zawodniczą licencję bowlingową PZK SBS oraz ważne badania 

lekarskie i która zapisze się na listę startową. Licencje amatorskie nie będą honorowane. 

Listy startowe będą otwarte od godz.12.00, 18 sierpnia 2014 do godz.18.00, 8 września 2014 na stronie Sekcji 

Bowlingu Sportowego www.pzksbs.pl. Zapisy dokonujemy on-line wpisując nr licencji oraz pozostałe dane. W 

przypadku wolnych miejsc SBS ma prawo pozostawić otwarte listy dłużej. 

Uwaga: Zapisów mogą dokonać jedynie zawodnicy posiadający opłaconą aktualną licencję bowlingową SBS, 

którą można otrzymać jedynie składając wniosek o licencje on-line na stronie www.pzksbs.pl. 

Ilość re-enty nie jest limitowana, jednakże do godziny 12 dnia 31 sierpnia można zapisać się tylko raz spośród 

dwóch ostatnich składów. Zawodnicy, którzy zapiszą się dwa razy będą usuwani z ostatniego składu. 

Przedstawiciel klubu, z którego zgłosił się zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z listą startową i 

zgłoszenie uwag. W przypadku nie przesłania uwag przyjmuje się zgłoszenia zgodnie z zamieszczoną listą 

startową. 

Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu. 

Na parze torów w eliminacjach mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby. 

Koszt uczestnictwa wynosi 120 zł za pierwszy skład eliminacyjny, a 100 zł za re-entry, natomiast w przypadku 

dwóch ostatnich składów stawka wynosi odpowiednio 130 i 110 zł. Finały bezpłatne. Płatność jest dokonywana 

wyłącznie gotówką za wszystkie zarezerwowane składy z góry. 

  

FORMAT TURNIEJU 

  

Każdy z uczestników rozgrywa eliminacje składające się z 6 gier. 

http://www.pzksbs.pl/


Wszystkie gry zostaną rozegrane systemem amerykańskim oraz rzut za rzut zawodnika. 

Po każdych 2 grach zawodnicy rozpoczynający na torach parzystych przesuwają się o 2 tory w prawo, natomiast 

zawodnicy rozpoczynający na torach nieparzystych - o 2 tory w lewo. Ilość, o którą przesuwają się zawodnicy 

uzależniona jest od ilości zawodników i ustalana przez sędziego zawodów przed danym składem. 

Przerwa techniczna na smarowanie torów następuje przed każdym składem eliminacyjnym. 

W przypadku remisu w eliminacjach oraz I i II rundzie finałów decyduje ostatnia rozegrana gra zawodnika, dalej 

przedostatnia, itd. do skutku. 

Do I Rundy finałów awansuje na podstawie najlepszego składu 16 mężczyzn. Kobiety (w ilości 6) awansują 

bezpośrednio do II Rundy finałów. 

W I Rundzie finałów zawodnicy (16 mężczyzn) dogrywają kolejne 6 gier sumowanych z eliminacjami. Zawodnicy 

grają pojedynczo na 16 torach. Do kolejnej rundy awansuje 8 mężczyzn. 

W II Rundzie finałów zawodnicy (8 mężczyzn i 6 kobiet) dogrywają kolejne 6 gier sumowanych z eliminacjami i I 

rundą (mężczyźni). Na parze torów po 4 mężczyzn i po 3 kobiety. 

Do III Rundy finałów awansują 3 kobiety i 3 mężczyzn, rozgrywając pojedynki: 

1.      Zawodnik(-czka) z miejsca 3 z zawodnikiem z miejsca 2: 1 gra, przy remisie pojedynek jednej kuli. 

Przegrany zajmuje 3 miejsce w turnieju. 

2.      Zwycięzca pojedynku 1 z zawodnikiem z miejsca 1 po I Rundzie: 1 gra przy zwycięstwie zawodnika z 

miejsca 1 po I Rundzie finałów, w przypadku jego przegranej suma dwóch gier. Przy remisie w 1 grze, pojedynek 

1 kuli. Przy remisie w 2 grach - również pojedynek jednej kuli. 

HARMONOGRAM 

Czwartek 11.09.2014: 

Skład 1: godz. 16.00-18.30, 24 osoby, 12 torów 

Piątek 12.09.2014: 

Skład 2: godz. 12.30-15.30, 24 osoby, 12 torów 

smarowanie torów - 15.30-16.00 

Skład 3: godz. 16.00-19.00, 24 osoby, 12 torów 

Sobota 13.09.2014: 

Skład 4: godz. 9.00-12.00, 32 osoby, 16 torów 



smarowanie torów - 12.00-12.30 

Skład 5: godz. 12.30-15.30, 32 osoby, 16 torów 

smarowanie torów - 15.30-16.00 

Skład 6: godz. 16.00-19.00, 32 osoby, 16 torów 

Niedziela 14.09.2014: 

smarowanie torów - przed każdą fazą finałową 

I Runda finałów: godz. 10.00-11.30, 16 mężczyzn, 16 torów 

II Runda finałów: godz. 12.00-14.30, 8 mężczyzn i 6 kobiet, 8 torów 

III Runda finałów: godz. 15.00-16.00, pojedynki równoległe, 4 tory 

Ceremonia i zakończenie zawodów: 16.15 

  

  NAGRODY 

I miejsce: tytuł zwycięzcy Finału Polskich Eliminacji Qubica AMF Cup 2014, pamiątkowe trofeum oraz prawo 

startu podczas pucharu świata QubicaAMF Cup 2014 z opłaconym wpisowym i hotelem* 

II miejsce: pamiątkowe trofeum 

III miejsce : pamiątkowe trofeum 

Koszt pobytu w hotelu i wpisowe podczas finału światowego QubicaAMF Cup 2014 pokrywa organizator 

QubicaAMF. W finale światowym QubicaAMF Cup zawodnicy zobowiązani są wystąpić w strojach reprezentacji 

Polski, zaakceptowanych przez Zarząd PZK SBS. 

*Prawo reprezentowania Polski mają jedynie zawodnicy narodowości polskiej. 

Turniej zaliczany jest do rankingu Kryteriów Kadry, w którym zawodnicy otrzymują punkty rankingowe na 

podstawie zajętego miejsca w turnieju. 

  

  

PROTESTY I ZAŻALENIA 



Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do Sekretariatu Zawodów natychmiast po zaistnieniu 

sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym. 

  

Zatwierdzono przez Zarząd PZK SBS w dniu 12.08.2014r. 

 


