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DODATKOWE  UREGULOWANIA 

Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym oraz przepisy 

WTBA. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów . 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Udział w Turnieju może wziąć pełnoletnia osoba (osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę 

przynajmniej jednego rodzica na udział w Turnieju) posiadająca ważną licencję bowlingową PZK SBS. 

Listy startowe będą otwarte od godz.12.00, dnia 10 czerwca na stronie Sekcji Bowlingu Sportowego 

www.pzksbs.pl. Zapisy dokonujemy on-line wpisując nr licencji oraz pozostałe dane. Przedstawiciel klubu, 

z którego zgłosił się zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z listą startową i zgłoszeniem 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 

może znajdować się od 2 do 4 osób. Aby tura mogła się odbyć na starcie musi stanąć min. 6 zawodników 

(po 2 zawodników na parze aby zagrać na 3 parach). W przypadku za małej ilości zawodników, mogą oni 

być zastąpieni przez inne osoby – Pacer’ów. Pacer’ami mogą być osoby, które grają w zawodach. W 

przypadku za małej lub nie pełnej ilości zapisanych osób na daną turę eliminacyjną, może ona zostać 

odwołana lub ograniczona do mniejszej ilości torów, na których odbywać się będą eliminacje. 

 



FORMAT TURNIEJU 

Każdy ze startujących rozgrywa minimum 10 gier w blokach gier po 5 gier. O awansie do finałów decyduje 

najwyższa suma 10 gier. Liczba re-entry jest nie ograniczona. Liczyć się będą dwa najwyżej zagrane bloki 5 

gier. 

SMAROWANIE 

Turniej odbywać się będzie na maszynie AMF Summit, długość smarowania 38-42 stopy, ratio przedział 

między 1:4 a 1:6 

SPRAWY TECHNICZNE 

Losowanie torów odbywa się 30 minut przed danym składem eliminacyjnym. 

Rozgrzewka w eliminacjach trwa 10 minut. Przejście w eliminacjach następuje po każdej grze. Zawodnicy 

rozpoczynający eliminacje na torach parzystych przesuwają się o 2 tory w prawo, natomiast zawodnicy 

rozpoczynający na torach nieparzystych - o 2 tory w lewo. W przypadku remisu w eliminacjach oraz  I-V 

rundzie finałowej decyduje wyższa ostatnia gra zawodnika, dalej przedostatnia, itd., natomiast w przypadku 

pojedynku finałowego – pojedynek 1 kuli. 

Gra TURBO – osoba, która przy rejestracji opłaci 25zł grę TURBO ma prawo awansować do finału z 

rankingu najwyższej piątej gry 

Kobiety otrzymują 8 punktów hndc do każdej gry (maksymalna gra z hndc 300) 

FINAŁY 

Do finałów awansują 22 osoby. 

16 osób awansuje bezpośrednio z rankingu – suma dwóch najwyższych entry. 

2 osoby z najwyższymi re-entry, które nie dostały się z rankingu  (re-entry, czyli kolejne bloki gier 

rozegrane po dwóch pierwszych entry) 

2 osoby z najwyższą szóstą grą TURBO, które nie awansowały bezpośrednio z rankingu i nie awansowały 

najwyższym re-entry 

2 osoby z grupy B, które nie awansowały bezpośrednio z rankingu i nie awansowały najwyższym re-entry, 

nie awansowały z gier TURBO 

HARMONOGRAM I KOSZT ELIMINACJI 

NR 

RUNDY 
DATA DZIEŃ GODZINA LICZBA 

MIEJSC 

ENTRY ENTRY 

2 

RE-ENTRY 

3 DO 8 

TURBO 

1 RUNDA 23.06.2016 CZWARTEK 16:00 6-28 100zł   25zł 
2 RUNDA 23.06.2016 CZWARTEK 19:00 6-28 100zł 100zł  25zł 
3 RUNDA  24.06.2016 PIĄTEK 10:00 6-28 100zł 100zł 80zł 25zł 
4 RUNDA 24.06.2016 PIĄTEK 13:00 6-28 100zł 100zł 80zł 25zł 
5 RUNDA 24.06.2016 PIĄTEK 16:00 6-28 100zł 100zł 80zł 25zł 
6 RUNDA 25.06.2016 SOBOTA 10:00 6-28 100zł 100zł 80zł 25zł 
7 RUNDA 25.06.2016 SOBOTA 13:00 6-28 100zł 100zł 80zł 25zł 
8 RUNDA 25.06.2016 SOBOTA 16:00 6-28  100zł 80zł 25zł 

NIEDZIELNE  FINAŁY  PŁATNE  30zł 

 



Organizator zastrzega sobie możliwość uruchomienia dodatkowych tur nie ujętych w regulaminie  w chwili 

dużego zainteresowania.  Maksymalna liczba osób w jednej turze to 28, jednak gdyby na liście rezerwowej 

znajdowało się duża liczba osób, być może uruchomione zostaną dodatkowe tory. 

FINAŁY – HARMONOGRAM 

I RUNDA – godzina 9:00 (5 min. rozgrzewki, jedna osoba na torze, losowanie torów)      Osoby z miejsc  

15-16 + 2 osoby z najwyższym entry + dwie osoby z najwyższą grą TURBO + 2 osoby z GR B rozegrają  2 

gry – 4 NAJLEPSZYCH PRZECHODZĄ DO NASTĘPNEJ RUNDY – decyduje suma dwóch gier 

II RUNDA –  godzina 10:00 (5 min. rozgrzewki, jedna osoba na torze, losowanie torów)  Osoby z miejsc 

11-14 + 4 osoby, które awansowały z rundy I rozegrają  2 gry – 4 NAJLEPSZYCH PRZECHODZĄ DO 

NASTĘPNEJ RUNDY – decyduje suma dwóch gier 

III RUNDA –  godzina 11:00 (5 min. rozgrzewki, jedna osoba na torze, losowanie torów) Osoby z miejsc 7-

10 + 4 osoby, które awansowały z rundy II rozegrają  2 gry – 4 NAJLEPSZYCH PRZECHODZĄ DO 

NASTĘPNEJ RUNDY – decyduje suma dwóch gier 

Przerwa techniczna na smarowanie torów 

IV RUNDA –  godzina 12:30 (5 min. rozgrzewki, jedna osoba na torze, losowanie torów) Osoby z miejsc 3-

6 + 4 osoby, które awansowały z rundy III rozegrają  2 gry – 4 NAJLEPSZYCH PRZECHODZĄ DO 

NASTĘPNEJ RUNDY – decyduje suma dwóch gier 

V RUNDA –  godzina 13:30 (5 min. rozgrzewki, jedna osoba na torze, losowanie torów)  Osoby z miejsc 1-

2 + 4 osoby, które awansowały z rundy IV rozegrają  2 gry – 2 NAJLEPSZYCH PRZECHODZI DO 

FINAŁU – decyduje suma dwóch gier 

Przerwa techniczna na smarowanie torów 

VI RUNDA FINAŁ – godzina 15:00 (5 min. rozgrzewki, jedna osoba na torze, losowanie torów)  

Pojedynek jednej gry 

NAGRODY 

1 MIEJSCE 1400zł 

2 MIEJSCE 1000zł 

3 MIEJSCE 700zł 

4 MIEJSCE 500zł 

5-6 MIEJSCE 300zł 

7-10 MIEJSCE 150zł 

ZWYCIĘZCA KAŻDEGO DNIA 400zł  z 5 gier (tą nagrodę można wygrać  

tylko jeden raz) 

NAJLEPSZY JUNIOR DO 21 ROKU ŻYCIA 200zł (liczy się data urodzenia w dniu 

zakończenia turnieju) 

NAJLEPSZY SENIOR  50+  200zł (liczy się data urodzenia w dniu zakończenia 

turnieju) 

NAJLEPSZA KOBIETA 200zł 

NAJWYŻSZA GRA TURNIEJU 200zł (w przypadku dwóch takich samych gier kto rzucił 

pierwszy) 

NAJLEPSZY ZAWODNIK  gr B (średnia poniżej 185.00 z poprzedniego sezonu)  300zł 

NAJLEPSZY ZAWODNIK  gr C (średnia poniżej 165.00 z poprzedniego sezonu)  200zł 

Pula gwarantowana w przypadku minimum 120 entry 


