
REGULAMIN
INDYWIDUALNYCH

MISTRZOSTW POLSKI
2017/2018

ZARZĄDZAJACY I ORGANIZATOR:

Sekcja Bowlingu Sportowego w Polskim Związku Kręglarskim, 

ul. Mickiewicza 30, 60-836 Poznań.

WSPÓŁORGANIZATORZY / MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU:

Kręgielnia Król Kul (C.H. Sukcesja al. Politechniki 1, Łódź). 

TERMIN:

02-04.03.2018r.

KONKURENCJE:

Mistrzostwa rozegrane zostaną w kategoriach: Kobiet i Męzczyzn. 

SEKRETARIAT ZAWODÓW:

Skład Sekretariatu Zawodów ustali ZArząd SBS przed rozpoczęciem turnieju. Sekretariat Zawodów
czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem zawodów. 

DODATKOWE UREGULOWANIA:

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

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),
- posiadająca aktualną roczną licencję bowlingową PZK SBS na sezon 2017/2018,
- posiadająca obywatelstwo polskie.
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- posiadająca ważne badania lekarskie (w przypadku zawodników do lat 21 wymagane są badania
właściwego lekarza medycyny sportu).
-  potwierdzi  swój  udział  poprzez  zapis  na  listach  startowych  na  stronie  pzksbs.pl  oraz  prześle
potwierdzenie opłaty na mail: sbs@pzksbs.pl.

Licencje jednorazowe/amatorskie nie będą honorowane.

Osoby które nie spełnią wymogów, nie zostaną dopuszczone do zawodów.

Elektroniczne potwierdzenia wykonania przelewów (w tytule przelewu prosimy o zamieszczenie
informacji:  IMP / nr licencji / imię i nazwisko / klub) prosimy przesłać na skrzynkę mailową
sbs@pzksbs.pl do dnia 28.02.2018r. Dopiero po otrzymaniu wyżej wymienionego potwierdzenia,
udział zawodników w turnieju zostanie ostatecznie zatwierdzony. 

Kazdy zawodnik  jest  zobowiązany do wypełnienia  formularza  kul  (załącznik nr  1).  Zgłoszenie
obejmuje maksymalnie 9 kul. 

Listy startowe zostaną otwarte od  23.02.2018 godz, 18:00 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 zgłoszenia ewentualnych uwag. W przypadku nieprzesłania uwag przyjmuje się, iz klub
akceptuje wszystkie zgłoszenia dokonane przez zawodników. 

Listy startowe zostaną zamknięte 27. lutego o 20.00. Po tym terminie, dopisać się będzie można
tylko w szczególnych przypadkach (o ile będą wolne miejsca).

Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.

Wpisowe:

Wpłaty będą przyjmowane TYLKO w formie przelewu na konto PZK SBS  (ING Bank Śląski

35 1050 1520 1000 0090 7586 1360 ) do dnia 28.02.2018 i nie podlega zwrotom. Za datę przelewu
przyjmuje  się  dzień  wpływu  srodków  na  konto  PZK  SBS.  Brak  zaksięgowania  srodków  do
28.02.2018 r. będzie skutkował automatycznym skresleniem z listy startowej i zapisem na nią osoby
z listy rezerwowej. Przelewy muszą być zatytułowane w następujący sposób: 

IMP / nr licencji / imię i nazwisko / klub 

Po dokonaniu  opłat  prosimy o  elektroniczne  potwierdzenia  wykonania  przelewów na  skrzynkę
mailową sbs@pzksbs.pl.  Błędne zatytułowanie przelewu będzie skutkowało jego odesłaniem na
konto nadawcy. 

Dopiero  po  otrzymaniu  wyzej  wymienionego  potwierdzenia,  udział  zawodników  w  turnieju
zostanie ostatecznie zatwierdzony. 

KOSZT UCZESTNICTWA:

150 złotych za udział w IMP w dniach 02-04.03.2018r. (3x5 gier, smarowanie Short/Long/Medium-
losowanie  kolejności  smarowań  odbędzie  się  pierwszego  dnia  mistrzostw,  tj.  02.02.2018r.  o
godzinie 8:00).

INFORMACJE DODATKOWE:

W Indywidualnych Mistrzostwach Polski  w każdej  kategorii  zostaną przyznane tytuły,  puchary,
medale oraz punkty rankingowe (za średnią indywidualną osobno kobiet i mężczyzn z 15 gier).  
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Lista startowa będzie dostępna na stronie www.pzksbs.pl.

PZK SBS zastrzega sobie prawo do wywieszenia wyników na kręgielni. 

SMAROWANIA:

Przed składami porannymi zostanie przeprowadzone losowanie smarowań.

Mistrzostwa rozegrane zostaną na trzech sportowych smarowaniach.

W każdy dzień mistrzostw o godzinie 8 rano odbędzie się losowanie, dodatkowo w piątek, odbędzie
się losowanie kolejności długości smarowań, przy czym w ostatni dzień mistrzostwa smarowanie
będzie medium.

Losowania dokona jedna z osób odpowiedzialnych za sekretariat turnieju. Wyniki losowań zostaną
opublikowane na głównej stronie pzksbs.pl każdego dnia mistrzostw po godzinie 08:00. 

FORMAT TURNIEJU:

Turniej  o  tytuł  Indywidualnego  Mistrza  Polski  rozgrywany  będzie  na  3  rodzajach  smarowań
sportowych. Kolejność smarowań ustalona zostanie w sposób losowy. W pierwszy dzień zawodów
zawodnicy będą grali na smarowaniu krótkim/długim, w drugi dzień na krótkim/długim, natomiast
w trzeci na średnim. Każdy z uczestników rozgrywa 15 gier, po 5 na każdym typie smarowania,
które decydują o końcowym miejscu w mistrzostwach. Ilość zawodników na parze torów wynosi 
3-4. Rozgrzewka trwa 7/10 minut (w zaleznosci od ilosci graczy na parze torów –3/4 osoby). W
każdej  rundzie  ilość  zawodników powinna  być  w  miarę  równa,  dlatego  zawodnicy  mogą  być
przesunięci do sąsiadujących rund. Zatwierdzona lista zostanie opublikowana 29 lutego. Wszystkie
gry zostaną rozegrane systemem amerykańskim oraz rzut za rzut zawodnika. Przerwa techniczna na
smarowanie torów następuje przed każdym składem eliminacyjnym.

Runda 1: smarowanie krótkie/długie
Rejestracja zawodników i losowanie torów zaczyna się 30 minut przed, a kończy 15 minut przed
każdą turą.  Zawodnicy grają  po 5  gier  systemem amerykańskim.  Zawodnicy w całym turnieju
zaczynający na torach parzystych przesuwają się:
- do 12 torów = o 2 tory (1 para)
- 14 torów = o 4 tory (2 pary)
w prawo po każdej grze, a zawodnicy zaczynający na nieparzystych – w lewo. 
Po rozegraniu gier przez wszystkich startujących następuje sporządzenie rankingu, który decyduje o
kolejności grania następnej tury. Rozstawienie nastąpi wg zajmowanego miejsca, tak że ostatnie
tury zajmą najwyżej  sklasyfikowani  zawodnicy,  przy czym wszystkie  kobiety grają  w ostatnim
sobotnim i niedzielnym składzie. Rozegranie gier w innym składzie niż przyporządkowany danemu
zawodnikowi w kolejnych rundach wg. klasyfikacji jest NIEDOZWOLONE. W przypadku remisu
decyduje ostatnia rozegrana gra, następnie przedostatnia, itd.

Runda 2: smarowanie krótkie/długie
Losowanie torów kończy się 15 minut przed rundą. Zawodnicy grają następne 5 gier, które sumują
się z poprzednimi. Ranking z poprzedniej rundy przyporządkowuje zawodników do danej rundy wg
zajmowanego miejsca. W ostatnich rundach grają zawodnicy najwyżej sklasyfikowani + kobiety.
W przypadku remisu o wyższym miejscu decyduje wyższa suma ostatnich gier rozegranych po 2
smarowaniach (np. gdy ostatnia gra na krótkim 190, ostatnia na długim 200, to suma ostatnich gier
na 2 smarowaniach wynosi 390), później suma gier przedostatnich, itd.

Strona 3

http://www.pzksbs.pl/


Indywidualne Mistrzostwa Polski 2017/2018

Runda 3: smarowanie medium
Losowanie torów kończy się 15 minut przed turą. Zawodnicy grają ostatnie 5 gier, które sumują się
z poprzednimi.  O zajętym miejscu w IMP decyduje suma 15 gier  bez rozgrywki finałowej.  W
przypadku remisu  o  wyższym miejscu  decyduje  wyższa  suma ostatnich  gier  rozegranych na  3
smarowaniach (np. gdy ostatnia gra na krótkim 190, ostatnia na długim 200, ostatnia na średnim
210 to suma wynosi 600), później suma gier przedostatnich, itd. 

HARMONOGRAM:

Piątek
smarowanie 14 torów
08.30 Runda 1 - skład 1 (28 osób wg listy startowej)
smarowanie 14 torów
11.30 Runda 1 - skład 2 (28 osób wg listy startowej)
smarowanie 14 torów
14.30 Runda 1 - skład 3 (28 osób wg listy startowej)

Sobota
smarowanie 14 torów
08.30 Runda 1 - skład 1 (28 osób wg klasyfikacji mężczyzn od końca)
smarowanie 14 torów
11.30 Runda 1 - skład 2 (28 osób wg klasyfikacji mężczyzn od końca)
smarowanie 14 torów
14.30 Runda 1 - skład 3 (28 wg klasyfikacji mężczyzn od końca + kobiety)

Niedziela
smarowanie 14 torów
08.30 Runda 2 - skład 1 (28 osób wg klasyfikacji mężczyzn od końca)
smarowanie 14 torów
11.30 Runda 2 - skład 2 (28 wg klasyfikacji mężczyzn od końca)
smarowanie 14 torów
14.30 Runda 2 - skład 3 (28 osób wg klasyfikacji mężczyzn od końca + kobiety)

NAGRODY:

Zawodnicy, z miejsc I do III otrzymują: 
I miejsce –  tytuł  Indywidualnego Mistrza  Polski,  pamiątkowy puchar,  złoty medal  oraz prawo
reprezentowania  Polski  na  European  Champions  Cup  (Langen,  Niemcy),  jak  również  pokrycie
kosztów wpisowego i zakwaterowania na ECC. 
II miejsce – tytuł Indywidualnego I Wicemistrza Polski, pamiątkowy puchar, srebrny medal.
III miejsce – tytuł Indywidualnego II Wicemistrza Polski, pamiątkowy puchar, brązowy medal.

PROTESTY I ZAŻALENIA:

Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do Sekretariatu natychmiast po zaistnieniu
sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym. 

Zatwierdzono przez Prezydium PZK SBS w dniu 21.02.2018r.
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