
                       Regulamin   

     
                     Liga Gdańska 

 
 
 

Miejsce 
 

-Kręgielnia MK Bowling Gdańsk – Wrzeszcz Aleja Grunwaldzka 82 

  Tel. 58 767 71 37 

 

Kontakt 
 

-Ryszard Korkowski Tel.501 185 325 email: liga@onet.com.pl 

- Facebook: https://www.facebook.com/Liga-Gda%C5%84ska-686516601523844  

  

Sędzia 

-Jacek Świniarski 

 

Sponsorzy 

 

- Sieć Tanich Sklepów w Pruszczu Gdańskim 

- Restauracja „BAR POD RYBĄ”  w Gdańsku  Jan Orchowski 

 

 

Dodatkowe uregulowania 
 

Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym  

oraz przepisy WTBA. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

  

Warunki uczestnictwa 

 

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

pisemną zgodę przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Turnieju). 

 

Listy startowe zostaną otwarte o godz. 19.00, dnia 17.11.2016. na stronie Sekcji Bowlingu 

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

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

startową. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów 

Regulaminu. Osoby nieposiadające licencji PZK proszone są o kontakt pod nr 501185325. 

Listy startowe każdorazowo przed daną turą będą aktywne do poniedziałku do godziny 19.00. 

 

Na parze torów w eliminacjach może znajdować się od 2 do 6 osób. 

Przed turą eliminacyjną zostaną rozlosowane tory. 

mailto:liga@onet.com.pl
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Przejście następuje o dwa tory w prawo po 3 grach w składzie eliminacyjnym. 

W celu uniknięcia opóźnień organizacyjnych należy wstawić na kręgielni do godziny 18.50 

Po tym czasie organizator nie gwarantuje udziału w turnieju. 

W półfinale pierwszeństwo w wyborze torów przysługuje graczom wyżej sklasyfikowanym 

po rundzie eliminacyjnej.  

  

Format Turnieju 
 

Każdy za startujących rozgrywa eliminacje składające się z 5 gier. Liczyć się będzie 

najwyższy wynik z sumy 5 gier. Do półfinału awansuje 12 zawodników, którzy to rozegrają  

pojedynki według klucza:1-12, 2-11, 3-10, 4-9 ,5-8 ,6-7 gdzie liczby te odpowiadają zajętym 

miejscom po eliminacjach. O wygranej i awansie do tury finałowej decyduje suma dwóch gier. 

W turze finałowej 6 zawodników rozegra round robin , czyli pojedynki każdy z każdym. 

Za każdy wygrany pojedynek zawodnik otrzymuje dodatkowe 20 pkt i za remis po 10 pkt 

dla obydwu zawodników. W przypadku, gdy liczba graczy w eliminacjach wyniesie 12 lub mniej 

,nie odbędzie się runda półfinałowa i 6 graczy awansuje do rundy finałowej. 

 

Dodatkowe uregulowania 
 

W przypadku remisu o zwycięstwie lub awansie decyduje ostatnia, przedostatnia itd najwyższa 

gra. Kobietom doliczane będzie 8 pkt hndc do każdej gry. Juniorom do lat 18 doliczane będzie 8 

pkt hndc do każdej gry. Seniorom powyżej 65 roku doliczane będzie 10 pkt hndc. 

Hadicapy nie sumują się. Łączna suma wraz z handicapem nie może przekroczyć  

300 pkt z jednej gry. 

Smarowanie będzie ustalane przez sędziego przed każdą turą ligową w celu uniknięcia 

jakichkolwiek podejrzeń wpływu organizatorów na grę. 

Rozgrzewka w eliminacjach trwa 10 minut. 

W przypadku nieobecności sędziego zostanie powołana osoba nieuczestnicząca w zawodach. 

 

Harmonogram i koszt poszczególnych kolejek ligowych 
 

     DATA           NR TURY     DZIEŃ  GODZINA  LICZBA MIEJSC KOSZT 

23.11.2016.        I  tura            Środa      19.00              8-30            160 zł 

30.11.2016.        II tura            Środa      19.00              8-30            160 zł 

07.12.2016.       III tura            Środa      19.00              8-30            160 zł 

14.12.2016.       IV tura            Środa      19.00              8-30            160 zł 

13.01.2017.       V tura             Środa      19.00              8-30            160 zł 

20.01.2017.       VI tura            Środa      19.00              8-30            160 zł 

27.01.2017.      VII tura            Środa      19.00             8-30            160 zł 

03.02.2017.     VIII tura            Środa      19.00             8-30            160 zł 

10.02.2017.       IX tura            Środa      19.00              8-30            160 zł 

17.02.2017.        X tura            Środa      19.00              8-30            160 zł 

24.02.2017.    Wielki Finał      Środa      19.00                18             120 zł 

 

Harmonogram z przyczyn niezależnych może ulec zmianie. 

 

                                               



                                                 WIELKI FINAŁ 

  
 
Podczas 10 tur ligowych będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja punktowa. 

Punkty(tabela punktów) będą przydzielane według miejsca zajętego podczas danej tury 1-10. 

Dodatkowo za każdy udział w poszczególnej turze będzie przysługiwać 5 pkt. 

 

TABELA PUNKTÓW 

 

  1 miejsce 36 pkt      11 miejsce   6 pkt 

  2 miejsce 33 pkt      12 miejsce   3 pkt 

  3 miejsce 30 pkt       

  4 miejsce 27 pkt       

  5 miejsce 24 pkt       

  6 miejsce 21 pkt 

  7 miejsce 18 pkt 

  8 miejsce 15 pkt 

  9 miejsce 12 pkt 

10 miejsce  9 pkt 

 

Z tej klasyfikacji wyłonionych zostanie 18 zawodników , którzy awansują do WIELKIEGO 

FINAŁU. 

Warunkiem udziału w wielkim finale jest uczestniczenie w minimum 3-ech turach. Zawodnicy , 

których punktacja z klasyfikacji daje możliwość uczestniczenia w wielkim finale , a nie spełnią 

żądanego minimum uczestnictwa w 3-ech turach tracą możliwość uczestniczenia w wielkim 

finale. Na ich miejsce wchodzi zawodnik następny z klasyfikacji turowej.     

 

Wielki Finał zostanie rozegrany według tego samego formatu co poszczególne rundy turowe,  

z jednym wyjątkiem : do pierwszego bloku 5 gier zostaną doliczone dodatkowe handicapy  

według tabeli: “handicapy wielki finał”. 
 
Handicapy WIELKI FINAŁ 
 

Miejsce w tabel po rozegraniu 10 tur eliminacji        

1  18 pkt     10  9 pkt 

2  17 pkt     11  8 pkt 

3  16 pkt     12  7 pkt 

4  15 pkt     13  6 pkt 

5  14 pkt     14  5 pkt 

6  13 pkt     15  4 pkt 

7  12 pkt     16  3 pkt 

8  11 pkt     17  2 pkt 

9  10 pkt     18  1 pkt 

 

 

 



Handicap zostanie doliczony do każdej z 5 gier. Handicapy sumują się z innymi. Łączna suma  

gry z handikapami nie może przekroczyć 300 pkt. W następnych rundach handicapy z tabeli 

“Handicapy Wielki Finał” nie naliczają się.  

 

                                                         Nagrody 

 

Z każdego wpisowego  w poszczególnych turach 60 zł będzie przeznaczone na pulę  

w Wielkim Finale. Nagrody zostaną przydzielone dla pierwszych sześciu miejsc w Wielkim 

Finale. 

1 miejsce 50 %  puli. 

2 miejsce 30 %  puli. 

3 miejsce 10 %  puli. 

4 miejsce    5%  puli 

5 miejsce    3% puli 

6 miejsce    2% puli 

Szacowana kwota w puli według średniego udziału zawodników w turach. 

 

 

10 zawodników    6000 zł 

 

20 zawodników   12.000 zł 

 

30 zawodników   18.000 zł 
 

Oprócz puli głównej prowadzone są rozmowy ze sponsorami w sprawie nagród dla najlepszych 

zawodników w poszczególnych turach. Sponsorem pierwszej tury jest firma “Sieć Tanich Sklepów”. 

Facebook: https://www.facebook.com/Liga-Gda%C5%84ska-686516601523844  
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