
                                                                                 

 

 

 

REGULAMIN 

Indywidualnego Pucharu Polski Juniorów 2016 
 

ZARZĄDZAJACY/ ORGANIZATORZY 

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

 Wrocławski Komitet Organizacyjny Światowych Igrzysk Sportowych 2017 Sp. z.o.o. 

 Kręgielnia SKY Bowling Wrocław ul. Powstańców Śląskich 73, 53-332 Wrocław 

 

DATA TURNIEJU 

23 lipca 2016 

 

KONKURENCJE  

Indywidualny Puchar Polski Juniorów przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-19 lat oddzielnie w 
kategorii dziewcząt i chłopców. 

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA 

Sędziego Głównego oraz Sędziów Technicznych wybierze komisja sędziowska SBS przed rozpoczęciem 
turnieju. Skład Sędziowski odpowiedzialny będzie również za Sekretariat turnieju. 

 

DODATKOWE UREGULOWANIA 

Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym oraz przepisy 
WTBA. Ostateczna interpretacja regulaminu należy go Sędziego zawodów oraz Komisji Gier  
i Dyscypliny. 

W turnieju nie obowiązują żadne bonusy i handicapy. 

 

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 

oraz aktualne badania lekarskie i która zapisze się na listę startową. Licencje amatorskie będą 

honorowane. 

Listy startowe będą otwarte od godz. 18.00, 6 lipca do godz. 20.00, 18 lipca na stronie Sekcji Bowlingu 

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

przez zgłoszenie mailowe na adres sbs@pzksbs.pl. W przypadku wolnych miejsc SBS ma prawo do 

aktualizowania list dłużej. 

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.  

http://www.pzksbs.pl/


Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu. 

Na parze torów w eliminacjach może znajdować się od 2 do 4 osób. W przypadku nierównej ilości 

zawodników, mogą oni być zastąpieni przez inne osoby – Pacer’ów. Pacer’ami nie mogą być osoby 

uczestniczące w zawodach. W przypadku za małej lub niepełnej ilości zapisanych osób na daną turę 

eliminacyjną, może ona zostać ograniczona do mniejszej ilości torów. 

KOSZTY UCESTNICTWA 

Start w turnieju jest bezpłatny. Dodatkowo organizatorzy zapewniają wyżywienie w formie obiadu w 

trakcie zawodów oraz nocleg dla uczestników oraz opiekunów - także bezpłatnie. 
 

FORMAT TURNIEJU 
 

Turniej o Indywidualny Puchar Polski Juniorów rozgrywany będzie na smarowaniu medium (38’-42’), 

które zostanie wybrane przez Zarząd PZK SBS 

Ostateczny wykres/ nazwa smarowania zostanie opublikowana pierwszego dnia zawodów. 

Każdy z uczestników rozgrywa eliminacje składające się z 4 gier. Do następnego etapu przechodzi  

14 chłopców i 6 dziewcząt. 

Awansujący zawodnicy dogrywają kolejne 4 gry. Suma z 8 gier (4+4) wyłoni najlepszą trójkę 

zawodników i zawodniczek (3 chłopców i 3 dziewczyny) do Finału STEP LADDER 

Format Finału STEP LADDER : 

POJEDYNEK NR 1: ZAWODNIK Z MIEJSCA 3 Z ZAWODNIKIEM Z MIEJSCA 2 

POJEDYNEK NR 2: ZAWODNIK Z MIEJSCA 1 ZE ZWYCIĘZCĄ POJEDYNKU NR 1 

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

Rozgrzewka w eliminacjach trwa 10 minut, natomiast przed pojedynkami finałowymi 5 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 i II etapie decyduje wyższa ostatnia gra zawodnika, dalej 

przedostatnia, itd., natomiast w przypadku bezpośrednich pojedynków – pojedynek 1 kuli.  

 

HARMONOGRAM TURNIEJU (sobota 23.07.2016) 

     

09:00 - 10:00  rejestracja zawodników, losowanie i smarowanie torów 

10:00 – 12:00 rozgrzewka oraz 4 gry eliminacyjne (max. 40 zawodników) 

12:00 – 13:30 przerwa obiadowa, smarowanie torów 

13:30 – 15:30 dogrywanie 4 gier (14 chłopców i 6 dziewcząt) 

15:30 – 16:00 smarowanie torów 

16:00 – 16:45 Finały STEP LADDER równocześnie dziewcząt i chłopców 

17:00            Dekoracja zwycięzców 

 

Godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów mogą ulec zmianie. Ostateczna decyzja należy do sędziego 

głównego. 

 

 

 

 

 

 

 



NAGRODY 

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

 

Zajęte miejsce Mężczyźni Kobiety 
1 Puchar + medal  Puchar + medal 

2 Puchar + medal Puchar + medal 

3 Puchar  + medal Puchar  + medal 

 
 

PROTESTY I ZAŻALENIA 

 

Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do Sekretariatu Turnieju natychmiast po 

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

 

Zatwierdzono przez Prezydium PZK SBS w dniu 05.07.2016r. 

 


