
   

   

 
REGULAMIN 

Grand Prix Polski #3 

Otwarte Mistrzostwa Grudziądza 2020 
 

ORGANIZATOR 

- Polski Związek Kręglarski Sekcja Bowlingu Sportowego  

- Kręgielnia RAD Bowling 

 

PATRONAT HONOROWY 

- Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotr Całbecki 

 

PARTNERZY 

- Deimic 

- Storm 

- Hotel RAD 

- Bowlingstrefa Łukasz Śnieżek 

 

DATA TURNIEJU 

27.12.2019 - 05.01.2020 

 

OFICJALNY HOTEL TURNIEJU 



Hotel Rad Grudziądz oferuje pokoje jedno, dwu i trzy osobowe z parkingiem, śniadaniem i 

obiadokolacją ze zniżką (10% ) dla zawodników turnieju na hasło: „Otwarte Mistrzostwa 

Grudziądza” Oferta jest ważna do 30 listopada lub do wyczerpania miejsc.  

DODATKOWE  UREGULOWANIA 

 

Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym oraz przepisy World 

Bowling. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

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

przynajmniej jednego rodzica na udział w Turnieju).  

 

Zgodnie z regulaminem organizacji Grand Prix Polski listy startowe dla najlepszych 14 mężczyzn i 6 

najlepszych kobiet z Rankingu Kadry Polski zostaną otwarte na 3 dni przed oficjalnymi zapisami tj. 

24.10.2019. Zapisy dokonujemy mailowo na adres kontakt@omg-bowling.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

1. Imię i nazwisko 

2. Klub  

3. Nr licencji  

4. Numery składów oddzielone przecinkami. (MAKSYMALNIE DWIE TURY!) 

5. Rozmiar koszulki 

Regularne listy startowe zostaną otwarte o godz.18.00, dnia 27 PAŹDZIENIKA na stronie zawodów  

www.omg-bowling.pl. Zapisy dokonujemy on-line wpisując swoje podstawowe dane oraz rozmiar koszulki. 

Zapisy będą także możliwe po przez portal Facebook oraz pod numerem telefonu 603 416 977. Dokonanie 

zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzania swoich danych osobowych i wizerunku zgodnie z oświadczeniem w Załączniku 1. Osoby 

zapisane po 20.12.2019 ze względów organizacyjnych otrzymają pakiety startowe (w tym koszulki 

turniejowe) w dniu finałów tj. 05.01.2020r . Zawodnicy, którzy zapisali się na turniej i nie przyjechali bez 

wcześniejszego poinformowania organizatorów zgodnie z regulaminami PZK SBS zostaną obarczeni karą 

porządkową w wysokości najwyższego entry (130 zł).  

 

Ze względu na rangę turnieju Grand Prix Polski, każda osoba biorąca udział w zawodach jest zobowiązana 

do posiadania ważnej, aktywnej licencji PZK SBS. W przypadku jej braku organizator jest zobowiązany do 

pobrania 10 zł (po wcześniejszym wypełnieniu wniosku o wydanie licencji) za wyrobienie tzw. licencji 

jednorazowej. Całość kwoty zostaje przeznaczona na Polski Związek Kręglarski Sekcję Bowlingu 

Sportowego. 

 

Na parze torów w eliminacjach może znajdować się od 3 do 5 osób. Aby tura mogła się odbyć na starcie 

musi stanąć min. 9 zawodników (po 3 zawodników na parze, aby zagrać na 3 parach).  

W przypadku za małej ilości zawodników, mogą oni być zastąpieni przez inne osoby – Pacer’ów. Pacer’ami 

mogą być osoby, które grają w zawodach. W przypadku za małej lub nie pełnej ilości zapisanych osób na 

daną turę eliminacyjną, może ona zostać odwołana lub ograniczona do mniejszej ilości torów, na których 

odbywać się będą eliminacje. 

 

 

 

 

mailto:kontakt@omg-bowling.pl
http://www.omg-bowling.pl/


FORMAT TURNIEJU 
 

Każdy ze startujących rozgrywa eliminacje składające się z 6 gier. Liczba re-entry jest nie ograniczona. Po 

zakończeniu eliminacji liczyć się będzie tylko najwyższy wynik z 6 gier.  

Podczas zawodów będzie prowadzona osobna klasyfikacja par. Zawodnicy mogą wystąpić tylko raz w danej 

parze jednak nielimitowaną ilość razy w tej konkurencji. Rozstrzygnięcie następuje wraz z zakończeniem 

ostatniej tury eliminacyjnej. 
 

Dodatkowo turniej będzie podzielony na grupy A (OPEN), oraz AMATOR. Grupa A to zawodnicy ze 

średnią równą i powyżej 170 punktów z sezonu 2018/19 lub wcześniejszych. Grupa Amator to zawodnicy ze 

średnią poniżej 170 punktów. (Sprawdzanie odbywa się w kolejności: średnia PZK 2018/19, średnia 

sportowa PZK 2017/18,  średnia lokalna, orzeczenie organizatora). 
 

Ze względu na rangę turnieju Grand Prix Polski  osoby, które pretendują do Kadry Polski i chcą zdobyć 

punkty rankingowe muszą zadeklarować grę w grupie najwyższej (A) oraz posiadać ważną, zawodniczą 

licencję Polskiego Związku Kręglarskiego Sekcji Bowlingu Sportowego 

Zawodnicy poniżej średniej 170 mogą przystąpić do zawodów w kategorii A zgłaszając taką chęć przed 

pierwszym rozegranych składem. 

 

SMAROWANIE 
 

Maszyna smarująca to Authority A22. Długość smarowania 38-42 stóp, max ratio przedział między 1:2,5 a 

1:4,0. Smarowanie zostanie podane do wiadomości w dniu 26.12.2019r. o godzinie 18:00. Smarowanie 

torów odbywa się przed każdą turą eliminacyjną i przed każdym stepem finałowym. 

 

SPRAWY TECHNICZNE 
 

Zawodników uprasza się o przybycie minimum 30 minut przez składem. 

Losowanie torów odbywa się 15 minut przed danym składem eliminacyjnym. 

Cały turniej odbędzie się systemem zmiennych torów (amerykańskim). 

Rozgrzewka w eliminacjach trwa 10 minut w przypadku 4-5 zawodników na parze torów oraz 7 minut w 

przypadku 2-3 zawodników na parze torów.  

Przejście w eliminacjach następuje po dwóch grach. Wszyscy zawodnicy przesuwają się o 2 tory w prawo,. 

W Stepach finałowych 1, 1a i 2 przejście jest po każdej grze także o 2 tory w prawo. 

 

W przypadku remisu w eliminacjach oraz  rundach finałowych decyduje wyższa ostatnia gra zawodnika, 

dalej przedostatnia, itd. 

 

Kobiety i juniorzy do lat 16 otrzymują 8 punktów hndc do każdej gry (maksymalna gra z hndc to 300 pkt) 

Smarowanie odbywa się przed każdą rundą eliminacyjną oraz przed każdym stepem finałowym. 
 
 

FINAŁY 
Do finałów awansują odpowiednio 

 

Grupa A: 

- 18 osób z najwyższym wynikiem z eliminacji 

- Zwycięzca składu nr 1, i 11 

- 2 osoby z TURBO 

- 2 osoby z Desperado 

Finał B 



Osoby z miejsc 19-26 (lub 8 osób z najwyższym wynikiem eliminacji, który nie wystarczył do Awansu w 

Grupie A) rozegrają finał pocieszenia „grupy B” 
 

Grupa AMATOR 

- 7 osób z najwyższym wynikiem z eliminacji 

- 1 osoba z Desperado 
 

Razem 40 osób. (24 osoby z grupy A, 8 osób w finale B oraz 8 osób z grupy AMATOR) 

 W przypadku nie pojawienia się zawodnika na finałach, następne osoby NIE otrzymują prawa do startu w 

poszczególnych stepach finałowych 

 W przypadku gdy skład 1 lub 11 nie odbędą się, prawo startu w rundach finałowych grupy A otrzymuje 

odpowiednio następna osoba z najwyższym wynikiem z eliminacji (miejsce 19,20) 

 W przypadku gdy zwycięzcy składów 1 i 11 dostaną się także z najwyższym wynikiem z eliminacji, to prawo 

udziału w rundach finałowych otrzymuje kolejna najlepsza osoba danego składu (miejsce 2, 3 .. itd) 

HARMONOGRAM I KOSZT ELIMINACJI (płatne na miejscu) 

NR 

RUNDY 
DATA DZIEŃ 

GO16D

Z. 

LICZBA 

MIEJSC 
ENTRY 

RE 

ENTRY    

Skład 1 27.12.2019 PIĄTEK 10:00 9-20 120 zł  

Skład 2 27.12.2019 PIĄTEK 14:00 9-20 120 zł 110 zł 

Skład 3 27.12.2019 PIĄTEK 18:00 9-20 130 zł 120 zł 

Skład 3a 28.12.2019 SOBOTA 08:00 9-16 120 zł 110 zł 

Skład 4 28.12.2019 SOBOTA 11:00 9-20 130 zł 120 zł 

Skład 5 28.12.2019 SOBOTA 15:00 9-20 130 zł 120 zł 

Skład 6 28.12.2019 SOBOTA 18:30 9-20 130 zł 120 zł 

Skład 7 29.12.2019 NIEDZIELA 10:00 9-20 120 zł 110 zł 

Skład 8 29.12.2019 NIEDZIELA 14:00 9-20 120 zł 110 zł 

Skład 9 29.12.2019 NIEDZIELA 18:00 9-20 130 zł 120 zł 

Skład 10 29.12.2019 NIEDZIELA 21:30 9-20 130 zł 120 zł 

Skład 11 30.12.2019 PONIEDZIAŁEK 13:00 9-20 120 zł 110 zł 

WYKŁAD 30.12.2019 PONIEDZIAŁEK 16:00 nielimitowana 30zl 

Skład 12 30.12.2019 PONIEDZIAŁEK 19:00 9-20 120 zł 110 zł 

Skład 13 30.12.2019 PONIEDZIAŁEK 22:30 9-16 120 zł 110 zł 

Skład 14 31.12.2019 WTOREK 11:00 9-20 120 zł 110 zł 

Skład 15 31.12.2019 WTOREK 14:30 9-20 120 zł 110 zł 

Skład 16 02.01.2020 CZWARTEK 14:00 9-20 120 zł 110 zł 

Skład 17 02.01.2020 CZWARTEK 18:00 9-20 120 zł 110 zł 

Skład 18 02.01.2020 CZWARTEK 21:30 9-20 120 zł 110 zł 

Skład 19 03.01.2020 PIĄTEK 10:00 9-20 120 zł 110 zł 

Skład 20 03.01.2020 PIĄTEK 14:00 9-20 120 zł 110 zł 

Skład 21 03.01.2020 PIĄTEK 18:00 9-20 130 zł 120 zł 

Skład 22 04.01.2020 SOBOTA 08:00 9-16 120 zł 110 zł 

Skład 23 04.01.2020 SOBOTA 11:00 9-20 130 zł 120 zł 

Skład 24 04.01.2020 SOBOTA 15:00 9-20 130 zł 120 zł 



Skład 25 04.01.2020 SOBOTA 18:30 9-20 130 zł 120 zł  

Desperado 04.01.2020 SOBOTA 22:00 brak limitu 50 zł - 
Konkurencja Par płatna dodatkowo 60 zł od pary (30 zł od zawodnika) .  

Juniorzy do lat 16 (decyduje wiek w momencie rozgrywania entry) do każdego entry i/lub re-entry 

otrzymują 50 % zniżki. (nie dotyczy konkurencji par) 

Organizator zastrzega sobie możliwość uruchomienia dodatkowych tur nie ujętych w regulaminie  w chwili 

dużego zainteresowania.  Maksymalna liczba osób w jednej turze to 16 lub 20 osób. 

 

TURBO -  

Ranking będzie prowadzony dla osób, które zgłosiły chęć i opłaciły start w TURBO  (20 zł)  

W przypadku zgłoszenia do Turbo wszystkie 6 gier z rozgrywanego entry jest wliczane do rankingu . 

Zawodnicy, którzy nie kwalifikują się z ogólnej klasyfikacji oraz zdobędą 2 najwyższe pojedyncze wyniki 

(razem z HNDC) kwalifikują się do Final Step 1.  

 

Desperado – jedna gra dla osób, które nie dostały się z klasyfikacji generalnej do finałów. Koszt 50 zł. 

Termin: 05.01.2020  godzina 22:00 
 

FINAŁY – HARMONOGRAM 
Finały Grupy A, B i Amator płatne 50 zł jednorazowo przy pierwszym starcie 
 

Final Step 1 (grupa A) – godzina 8:30 (10 min. rozgrzewki, losowanie torów, przejście po każdej grze)   

Osoby z miejsc 13-18, dwóch zawodników z Turbo, dwóch zawodników z Desperado, oraz zwycięzcy 

składów nr 1 i 11, rozegrają 4 gry od zera. Suma punktów wyłoni 8 najlepszych osób w Grupie A, które 

awansują do Final Step 2. Pozostałe osoby zajmują kolejno miejsca 21-24.  
 

Final Step 1a (Finał B) – godz. 8:30 

8 osób, które uczestniczą w finale B rozegrają 4 gry od zera. Suma gier zdecyduje o miejscach 1-8 
 

Final Step 2 (grupa A) – godzina 11:30 (10 min. rozgrzewki, pięć osób na parze torów, losowanie torów, 

przejście po każdej grze) 

Osoby z miejsc 1-12 oraz 8 najlepszych osób z Final Step 1 rozegrają 4 gry od zera. Suma punktów wyłoni 

8 najlepszych osób, które awansują do Final Step 3. Pozostałe osoby zajmują kolejno miejsca 9-20. 
 

Final Step 3 (grupa A + AMATOR ) – godzina 14:30 (10 minut rozgrzewki, OD ZERA pojedynki Round 

Robin  czyli pojedynek każdy z każdym dla 8 najlepszych osób w obu grupach) osoby z grupy Amator są 

wpisane jako pierwsze. Osoby z grupy A są wpisane na torach jako drugie.  

Za wygranie pojedynku zawodnik otrzymuje 20 punktów bonusu. Za remis 10 pkt,  za przegraną 0 pkt. 

O zajętym miejscu decyduje suma 7 gier wraz z bonusami. 

DEKORACJA godz. 17:30 
 

NAGRODY (18950 zł) 
Pula gwarantowana  

GRUPA A (10100zł) FINAŁ B(1500zł) AMATOR (1350 zł) PARY (2400 zł) 

Miejsce Nagroda Miejsce Nagroda Miejsce Nagroda Miejsce Nagroda 

1 2200 zł + kula 1 400 zł 1 200 zł + kula 1 1000 zł 

2 1700 zł + kula 2 300 zł 2 150 zł + kula 2 800 zł 

3 1200 zł + akcesoria 3 200 zł 3 100 zł + kula 3 600 zł 

4 900 zł 4 150 zł 4 300 zł  

5 600 zł 5 150 zł 5 200 zł  

6 450 zł 6 100 zł 6 200 zł  



7-8 350 zł 7 100 zł 7 100 zł  

9-14 250 zł 8 100 zł 8 100 zł  

15-19 200 zł    

20-24 150 zł    

NAJLEPSZY JUNIOR DO 21 LAT – decyduje wiek w dniu zakończenia turnieju) KULA ROTACYJNA 

NAJWYŻSZA GRA TURNIEJU  (liczy się najwyższa gra rzucona podczas eliminacji. 

W przypadku kilku tych samych gier nagrodę otrzymuje osoba która rzuciła najwyższy wynik 

jako pierwsza) 

200 zł 

NAJLEPSZA KOBIETA PO ELIMINACJACH 200 zł 

Najwyżej sklasyfikowany Senior 50+ po eliminacjach 200 zł 

Zawodnik, który uzyska wynik z jednej gry bez HNDC równy 292 3000 zł 

NAGRODY (25000 zł) 
Pula gwarantowana w przypadku minimum 250 entry. 

GRUPA A (14500zł) FINAŁ B(2000zł) AMATOR (1600 zł) PARY (3000 zł) 

Miejsce Nagroda Miejsce Nagroda Miejsce Nagroda Miejsce Nagroda 

1 2700 zł + kula 1 500 zł 1 300 zł + kula 1 1200 zł 

2 2100 zł + kula 2 400 zł 2 250 zł + kula 2 1000 zł 

3 1500zł + akcesoria 3 300 zł 3 200 zł + kula 3 800 zł 

4 1100 zł 4 200 zł 4 250 zł  

5 900 zł 5 200 zł 5 200 zł  

6 800 zł 6 150 zł 6 200 zł  

7-8 500 zł 7 150 zł 7 100 zł  

9-12 350 zł 8 100 zł 8 100 zł  

13-16 300 zł    

17-20 250 zł    

21-24 200 zł    

NAJLEPSZY JUNIOR DO 21 LAT – decyduje wiek w dniu zakończenia turnieju) 
KULA 

ROTACYJNA 

NAJWYŻSZA GRA TURNIEJU  (liczy się najwyższa gra rzucona podczas eliminacji. 

W przypadku kilku tych samych gier nagrodę otrzymuje osoba która rzuciła najwyższy wynik jako 

pierwsza) 

300 zł 

NAJLEPSZA KOBIETA PO ELIMINACJACH 300 zł 

Najwyżej sklasyfikowany Senior 50+ po eliminacjach 300 zł 

Zawodnik, który uzyska wynik z jednej gry bez HNDC równy 292 3000 zł 

Uprzejmie informujemy, iż w razie pozyskania dodatkowych sponsorów pula jak również rozkład 

nagród może ulec zwiększeniu. 

Dodatkowo organizatorzy ufundują nagrody w postaci pucharów i statuetek dla wszystkich kategorii. 

 

PRZEPISY ORGANIZACYJNE 

 

Uprasza się wszystkich zawodników, oraz osoby towarzyszące o niespożywanie i niewnoszenie 

napojów oraz posiłków zakupionych poza kręgielnią RAD Bowling Grudziądz. 

 

Prosimy o nie trzymanie na stolikach przy podajnikach jakichkolwiek otwartych napojów oraz ciepłych 

artykułów spożywczych oraz wszelkich przedmiotów lub substancji, które mogą mieć jakikolwiek 

wpływ na grę innych zawodników lub funkcjonalność urządzeń na terenie kręgielni. 

 



Ostateczna interpretacja regulaminu podczas zawodów należy do organizatorów turnieju.  

 

Organizatorzy nie planują zmian niniejszego Regulaminu, jednakże zastrzegają sobie taką możliwość w 

przypadku obiektywnych problemów z realizacją poszczególnych punktów. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do wskazania dodatkowych osób potrzebnych przy organizacji turnieju. 

 

Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do organizatorów, natychmiast po zaistnieniu 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik1 

 

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  

uczestnictwa w turnieju Grand Prix Polski  - OMG 2020, odbywającego się w  

dniach 29.12.2019 - 06.01.2020, organizowanego przez Polski Związek Kręglarski Sekcję Bowlingu Sportowego  z 

siedzibą na ul. Adama Mickiewicza 30, 60-836 w Poznaniu oraz Kręgielnię RAD Bowling z siedzibą  

na ul. Chełmińska 144, 86-300 Grudziądz.  

 

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, RODO.  

 

1. Oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: Imię, Nazwisko, nr licencji PZK 

SBS, klub, adres e-mail, nr telefonu, w celach kontaktowych na potrzeby organizacji zawodów OMG 2020 . 

 

2.  Oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: Imię, Nazwisko, klub, nr 

licencji PZK SBS, w celu publikacji uzyskanych wyników na stronach: - http://www.omg-bowling.pl  - 

https://www.facebook.com/BowlingEvents 

 

3. Oświadczam iż w przypadku relacji Live stream wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na 

stronach: - http://www.omg-bowling.pl  - https://www.facebook.com/BowlingEvents,   

www.youtube.pl 

 

4. Oświadczam iż wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych: Imię, Nazwisko, nr licencji PZK 

SBS, klub oraz osiągniętych wyników, Sekcji Bowlingu Sportowego Polskiego Związku Kręglarskiego, z 

siedzibą ul. Adama Mickiewicza 30, 60-836 Poznań.  

 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Imienia, nr telefonu oraz 

adresu mailowego  w celach marketingowych ( w tym na przesyłanie ofert i informacji o podobnych 

wydarzeniach) 

 

Pouczenie:  

1) W/w dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych turnieju Grand Prix Polski #3, OMG 

2020 oraz następnych edycji. 

2) Administratorem danych osobowych jest Sekcji Bowlingu Sportowego Polskiego Związku Kręglarskiego, z 

siedzibą ul. Adama Mickiewicza 30, 60-836 Poznań.  

3) Zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, a także wycofania wyrażonej zgody 

w dowolnym momencie. 

http://www.omg-bowling.pl/
https://www.facebook.com/BowlingEvents
http://www.omg-bowling.pl/
https://www.facebook.com/BowlingEvents

