
 
 

REGULAMIN 

Indywidualnego Pucharu Polski Juniorów 2019 
 
 
ZARZĄDZAJACY/ ORGANIZATOR 
 
Sekcja Bowlingu Sportowego Polskiego Związku Kręglarskiego, ul. Mickiewicza 30, 60-836 Poznań 

 

WSPÓŁORGANIZATOR/MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU 
 
Retro Bowling Club, ul. Partyzantów 22, Bielsko- Biała 
 
DATA TURNIEJU 

 

26-27.10.2019 

 

KONKURENCJE 

 

Puchar Polski Juniorów odbywa się wyłącznie w konkurencji indywidualnej – bez podziału na kategorie. 

Dziewczynki oraz juniorzy do 12 roku życia otrzymują 15 pkt hdp do każdej gry. Dziewczynki do 12 

roku życia otrzymują 25 pkt do każdej gry.  
 
 
SEKRETARIAT ZAWODÓW 
 
Skład Sekretariatu Zawodów ustali Zarząd SBS przed rozpoczęciem turnieju. Sekretariat Zawodów 
czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem zawodów. 
 
 
DODATKOWE UREGULOWANIA 
 
Regulaminami nadrzędnymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym oraz regulamin 
ETBF. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sekretariatu zawodów oraz Komisji Gier i 
Dyscypliny. 
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
W Pucharze Polski Juniorów mogą brać udział zawodnicy urodzeni w roku 2000 i później. 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. 

 
 
Start w zawodach jest BEZPŁATNY 
 

Zgłoszenia do turnieju należy dokonać drogą on-line poprzez stronę internetową: www.pzksbs.pl -> 

LISTY STARTOWE 
Listy startowe będą otwarte 02.10.2019  od godz. 18.00, do dnia 25.10.2019 do godz. 23:59 na 
stronie Sekcji Bowlingu Sportowego www.pzksbs.pl. Zapisów należy dokonywać on-line wpisując nr 
licencji oraz pozostałe dane. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości 
zapisów Regulaminu. 
 

 

. 

 

http://www.pzksbs.pl/
http://www.pzksbs.pl/


ILOŚĆ ZAWODNIKÓW NA TORZE 

 

Na parze torów w eliminacjach może znajdować się od 2 do 5 zawodników. W finale na parze torów 

będzie znajdować się 2-4 zawodników. 

.  
 

SMAROWANIE  
 

Turniej o Indywidualny Puchar Polski rozgrywany będzie na smarowaniu medium sport (38’-42’). 
Smarowanie zostanie ogłoszone na godzinę przed startem zawodów. 

 

FORMAT TURNIEJU 

 

Rozgrzewka w eliminacjach trwa 10 minut, w pojedynkach finałowych 5 minut.  

Przejście w eliminacjach następuje po każdej grze. Zawodnicy z torów parzystych przesuwają się o 2 tory 
w prawo, a z torów nieparzystych o 2 tory w lewo. 
Wszystkie gry zostaną rozegrane systemem amerykańskim oraz rzut za rzut zawodnika. 
 

Każdy z uczestników rozgrywa eliminacje składające się z 6 gier. Do finałów przechodzi bezpośrednio  

12 najwyżej sklasyfikowanych zawodników. 
Rozgrywki finałowe będą prowadzone systemem pucharowym do 2 przegranych pojedynków wg 

drabinki A Wygranych oraz drabinki B Barażowej/Przegranych. 

 

W drabince A rozgrywane będą pojedynki 2 gier, których suma stanowi o zwycięstwie. Zawodnik 

wygrywający pojedynek przechodzi dalej w drabince A, natomiast zawodnik przegrywający spada do 

drabinki B. W drabince B rozgrywane będą pojedynki jednej gry - zawodnik wygrywający przechodzi 

dalej w drabince B, a przegrywający odpada z turnieju. 

 

Pojedynki zostaną rozegrane według schematu drabinki, opublikowanym jako załącznik numer 1 do 

niniejszego Regulaminu.  

 

Ścisły finał Pucharu Polski Juniorów odbędzie się w formacie Step Ladder. Do finału Step Ladder 

przechodzi zwycięzca drabinki przegranych (jako nr 3), oraz zwycięzcy półfinałów drabinki wygranych. 

O rozstawieniu 1 i 2 zadecyduje pojedynek sumy 2 gier pomiędzy tymi zawodnikami. 

 

 Pojedynek nr 1 zawodnik z miejsca 3. z zawodnikiem z miejsca 2 – pojedynek 1  gry  

 Pojedynek nr 2 zwycięzca pojedynku nr 1 z zawodnikiem z miejsca 1. pojedynek 1 gry 

Jeżeli pierwszą grę wygra osoba rozstawiona z nr 1, to zdobywa ona Indywidualny Puchar Polski 

Juniorów. Jednak gdy pierwszą grę wygra osoba „dochodząca”, to osoba z miejsca pierwszego po 

eliminacjach ma prawo do rewanżu. W tym wypadku decyduje suma dwóch gier. 

 
 

REMISY / KLASYFIKACJA
 
 

Remisy zgodnie z przepisami ETBF. 
 
 

 

HARMONOGRAM ELIMINACJI I PROLOGU FINAŁU 

 

Skład 1: Sobota 26.10 godz.  10:00 – max 20 osób, 
 
Skład 2: Sobota, 26.10 13.30 – max 20 osób. 

 

 

HARMONOGRAM/SCHEMAT FINAŁÓW 
 

Niedziela 27.10.2019:  

Godzina 9.00- start pojedynków 

Godzina 13.30- finał Step Ladder 



Godzina 14.30- dekoracja zwycięzców 
 
PROTESTY I ZAŻALENIA 
 
Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do Sekretariatu Zawodów natychmiast po 

zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad i regulaminów obowiązujących w bowlingu 

sportowym. 

 

Zatwierdzono przez Zarząd PZK SBS w dniu 29.09.2019 r.,  

. 

 

 
 

 


