
REGULAMIN
Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 2018

ZARZĄDZAJĄCY / ORGANIZATOR
Polski Zwi zek Kr glarski Sekcja Bowlingu Sportowego, ul. Adama Mickiewicza 30, 60-836 Poznaą ę ń

WSPÓŁORGANIZATOR, MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU
„Król Kul” , CH Sukcesja, aleja Politechniki 1, 93-590 Łódź

TERMIN TURNIEJU
24.11.2018 roku

KOMISJA SĘDZIOWSKA I SEKRETARIAT TURNIEJU
Zarząd Polskiego Związku Kręglarskiego wydeleguje osobę, która obejmie stanowisko Sędziego Głównego
podczas zawodów. Przedstawiciel ten będzie także odpowiedzialny za sekretariat turnieju.

DODATKOWE UREGULOWANIA
Regulaminami dodatkowymi są: Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym oraz z uwagi na 
zbliżające się Mistrzostwa Europy Juniorów - przepisy ETBF. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do
Sędziego Zawodów oraz Komisji Gier i Dyscypliny.
Zawody zostaną rozegrane na smarowaniu medium (38-42 stopy)
Smarowanie wybrane zostanie przez Zarząd PZK SBS i przekazane do publicznej wiadomości w dniu 
turnieju.

KONKURENCJE MISTRZOSTW
Mistrzostwa rozegrane zostaną w czterech kategoriach wiekowych: do 12, 15, 19 i 21 lat, 
osobno w konkurencjach dziewcząt i chłopców, tj.:
1. Kategoria młodzików (do 12 lat)- Zawodniczki i zawodnicy urodzeni 31.08.2006 i młodsi



2. Kategoria juniorów młodszych (do 15 lat) – Zawodniczki i zawodnicy urodzeni w terminie: 
31.08.2003 – 30.08.2006.

3. Kategoria juniorów dziewcząt i chłopców (do lat 19) – Zawodniczki i zawodnicy urodzeni w terminie:
31.08.1999 – 30.08.2003.

4. Kategoria juniorów starszych dziewcząt i chłopców (do 21 lat) - Zawodniczki i zawodnicy urodzeni w
terminie: 31.08.1997 - 30.08.1999.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Aby móc uczestniczyć w zawodach, zawodnik musi posiadać polskie obywatelstwo. Każdy ze startujących
musi być zarejestrowany poprzez swój klub jako zawodnik PZK SBS oraz posiadać przy sobie dowód 
tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna), oraz ważne badanie lekarskie wydane przez lekarza
sportowego lub lekarza z uprawnieniami do wydawania takich zaświadczeń, a także w przypadku osób 
niepełnoletnich, pozwolenie na udział w turnieju od przynajmniej jednego rodzica/opiekuna.
Brak ważnych badań lekarskich uniemożliwia start w zawodach.

Zgłoszenia do turnieju należy dokonać drogą on-line poprzez stronę internetową: www.pzksbs.pl, w 
przypadku problemów również e-mailem sbs@pzksbs.pl z podaniem nr licencji, imienia i nazwiska oraz
kategorii wiekowej. Nie przewiduje się organizacji dodatkowych składów.

Listy startowe uruchomione zostaną 24.09.2018 o godz.12.00, natomiast zamknięte 17.11.2018 
o godz.18.00.

Start w zawodach jest BEZPŁATNY 

Sprawdzanie dokumentów zawodniczych, badań lekarskich, losowanie torów i odebranie formularzy
ewidencji  wyników  nastąpi  najpóźniej  na  30  minut  przed  rozpoczęciem  gier.  Wszystkich
zawodników prosimy o punktualne przybycie.
Zawody zostaną rozegrane systemem amerykańskim tzw. zmiennych torów.

Przed każdym składem eliminacyjnym zostanie załączona 10-cio minutowa rozgrzewka. Natomiast 
przed pojedynkami 5-cio minutowa rozgrzewka.

PROGRAM TURNIEJU
MŁODZICY, JUNIORZY MŁODSI, JUNIORZY ORAZ JUNIORZY STARSI:
ELIMINACJE
24.11.2018 sobota godz. 10:00

Kategorie Junior Młodszy, Junior, Junior Starszy rozgrywają eliminacje składające się z 6 gier. Kategoria 
Młodzik rozgrywa eliminacje składające się z 4 gier. Z każdej kategorii 3 najlepszych zawodników/ 
zawodniczek awansuje do finału Step Ladder. 

FINAŁ Step Ladder (juniorzy młodsi tory 1-2, juniorki młodsze tory 3-4,, juniorzy tory 5-6, juniorki 7-8,
juniorzy starsi 9-10, juniorki starsze 11-12, młodzicy 15-16, młodziczki 17-18)
24.11.2018 sobota godz. 13:30
Do finału awansuje 3 najlepszych zawodników po eliminacjach
Zagrają oni pojedynki według schematu:

- Pojedynek nr 1: zawodnik z miejsca #3. z zawodnikiem z miejsca #2.  (1gra)
- Pojedynek nr 2:  zwycięzca pojedynku nr 1 z zawodnikiem z miejsca #1. jeżeli pierwszą grę wygra osoba, 
która po eliminacjach uplasowała się najwyżej, to zdobywa ona Tytuł Mistrza Polski. Jednak gdy pierwszą 
grę wygra osoba „dochodząca”, to osoba z miejsca pierwszego po eliminacjach ma prawo do rewanżu. W 
tym wypadku o zwycięstwie decyduje suma dwóch gier.



Zmiana torów w eliminacjach następuje po rozegraniu każdej gry. Wszyscy zawodnicy rozpoczynający 
na torach parzystych przesuwają się o 2 tory w prawo, natomiast zawodnicy rozpoczynający na torach 
nieparzystych o 2 w lewo. (Nie dotyczy kategorii młodzik. Kategoria młodzik rozegra swoje wszystkie gry
na przypisanych wcześniej torach. )

W przypadku remisu o miejscu decyduje wyższa ostatnia rozegrana gra, następnie 
przedostatnia, itd. W pojedynkach remisy będą rozstrzygane na zasadach ‘rzutu jednej kuli’
Smarowanie torów odbywa się przed turą eliminacyjną oraz finałami Step Ladder.

HARMONOGRAM
Sobota, 24.11.2018:
9:15-10:00 – SMAROWANIE TORÓW
10.00 - Skład eliminacyjny 6 gier (max 48 zawodników )
12:45 - 13:30 - PRZERWA NA SMAROWANIE TORÓW
13.30 - STEP LADDER pojedynek nr 1 – 1 gra
13.50 - STEP LADDER pojedynek nr 2 – max 2 gry

14.30 - Ceremonia dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii

NAGRODY
I miejsce – tytuł Indywidualnego Mistrza Polski Juniorów Starszych, Juniorów, Juniorów Młodszych, 
Młodzików, puchar, złoty medal.

II miejsce – tytuł I Indywidualnego Wicemistrza Polski Juniorów Starszych, Juniorów, Juniorów 
Młodszych, Młodzików, puchar, srebrny medal.

III miejsce – tytuł II Indywidualnego Wicemistrza Polski Juniorów Starszych, Juniorów, Juniorów 
Młodszych, Młodzików, puchar, brązowy medal.

Regulamin został sporządzony i zatwierdzony przez Zarząd SBS w dniu 18.09.2018r.


