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REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW 
SEZONU 2021/2022 

 
 
 

ZARZĄDZAJĄCY 
 
Sekcja Bowlingu Sportowego w Polskim Związku Kręglarskim, ul. Mickiewicza 30, 60-836 Poznań. 
 
ORGANIZATOR 
 
PZK Sekcja Bowlingu Sportowego przy współpracy z kręgielnią Champions Bowling by Niku w 
Poznaniu. 
 
TERMIN 
 
20.05 - 22.05.2022 r. 
 
MIEJSCE 
 
Champions Bowling by Niku, Piątkowska 200, 61-693 Poznań 
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KATEGORIE 
 
Turniej odbędzie się w trzech kategoriach męskich i dwóch kobiecych: 
- Senior 40+ kategoria mężczyzn: 40-49 lat wg roku kalendarzowego 
- Senior 50+ kategoria mężczyzn: 50-64 lat wg roku kalendarzowego 
- Senior 65+ kategoria mężczyzn: od 65 lat wg roku kalendarzowego 
- Senior 40+ kategoria kobiet: od 40-49 lat wg roku kalendarzowego  
- Senior 50+ kategoria kobiet: od 50 lat wg roku kalendarzowego 
 

KOMISJA SĘDZIOWSKA 
 
Sędzią Głównym Turnieju będzie osoba wyznaczona przez zarząd PZK SBS, która wraz z 
pomocnikami będzie również odpowiedzialna za Sekretariat Turnieju. Pod Sędziego Głównego 
podlegać będą również pomocnicy w formie organizatorów i obsługi technicznej z ramienia SBS. 
 
DODATKOWE UREGULOWANIA 
 
Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym, oraz 
przepisy IBF. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego zawodów.  
 
WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
Udział w Turnieju może wziąć osoba posiadająca aktualną, roczną licencję bowlingową PZK SBS 
na sezon 2021/2022, obywatelstwo polskie, oraz potwierdzi swój udział poprzez zapis na stronie 
pzksbs.pl. Licencje jednorazowe/amatorskie nie będą honorowane.  

 
Listy startowe będą otwarte od 29 kwietnia od godz. 18:00 do dnia 19 maja do godz. 18:00 na 
stronie Sekcji Bowlingu Sportowego www.pzksbs.pl, w zakładce Listy Startowe. Zapisów należy 
dokonywać on-line wpisując nr licencji oraz pozostałe dane. W przypadku wolnych miejsc SBS 
ma prawo pozostawić otwarte listy. 
Ilość re-enty jest nielimitowana. Na sobotnie listy startowe do dnia 8 maja 2022 można zapisać 
się tylko raz. Po tym terminie, o ile będzie wolne miejsce, można dopisać się na re-entry. 

 
Potwierdzenie udziału jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów niniejszego 
Regulaminu.  
Organizator nie przewiduje dodatkowych składów eliminacyjnych. 
 
Wysokość wpisowego do Indywidualnych Mistrzostw Polski Weteranów wynosi 120 zł za 
pierwszą i kolejne rundy eliminacyjne. Opłata za półfinały: 50 zł, finały oraz Finały kategorii 
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Masters są bezpłatne. 
Wpłaty wpisowego na rundy eliminacyjne w pełnej wysokości należy dokonać wraz z wpisem na 
listę startową, na rachunek bankowy PZK SBS: ING Bank Śląski 35 1050 1520 1000 0090 7586 
1360 nie później niż do dnia 20 maja 2022. 
Przelewy muszą być zatytułowane w następujący sposób: 
 
IMPS nr licencji; imię i nazwisko; klub 
 
Istnieje możliwość dokonania opłaty rejestracyjnej za więcej niż jednego zawodnika w jednym 
przelewie. W takim przypadku tytuł przelewu musi zostać sformułowany w następujący sposób: 

 
IMPS nr licencji; imię i nazwisko; klub,  
IMPS nr licencji; imię i nazwisko; klub, itd. 
 
Za datę przelewu przyjmuje się dzień wpływu środków na konto PZK SBS. Brak zaksięgowania 
środków do 21.05.2022 będzie skutkował automatycznym skreśleniem z listy startowej i 
zapisem na nią osoby z listy rezerwowej.  
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 wyżej wymienionego potwierdzenia, udział zawodników w turnieju 
zostanie ostatecznie zatwierdzony. 
Opłata za półfinały pobierana będzie przez Sekretariat Zawodów w dniu 22 maja 2022 przed 
rundą półfinałową, w gotówce. 
 
PZK SBS zastrzega sobie prawo do wywieszenia wyników na kręgielni. 
 
ILOŚĆ ZAWODNIKÓW NA TORZE 
 
Na parze torów w eliminacjach może znajdować się od 3 do 4 zawodników, a w półfinale od 2 
do 4 zawodników. W przypadku niepełnej ilości zawodników w turach eliminacyjnych 
Organizator ma prawo uzupełnić składy osobami nie biorącymi udziału w rywalizacji sportowej 
(Pacer) celem usprawnienia przebiegu eliminacji. 
Tura eliminacyjna może się odbyć wyłącznie przy minimalnej ilości 6 startujących zawodników. 

 
SMAROWANIA 
 
Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów rozgrywane będą na smarowaniu medium sport (38’-
42’). Tory będą smarowane przed każdą rundą eliminacyjną, następnie przed 
rundą pófinałową oraz przed finałem. 
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FORMAT TURNIEJU 
 
Losowanie torów odbywa się 30 minut przed danym składem eliminacyjnym oraz przed 
półfinałem i finałem. 
Rozgrzewka w eliminacjach i półfinale trwa 10 minut, natomiast w pojedynkach finałowych 5 
minut, gdy na torze jest 1 zawodnik lub 7 minut, gdy na torze jest dwóch zawodników. 
 
Przejście w eliminacjach i w rozgrywkach półinałowych 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 5 gier. Wyższa seria decyduje 
o awansie do rozgrywek półfinałowych. 
Do półfnałów awansuje w każdej kategorii 1/2 uczestników (z zaokrągleniem do góry), 
jednak nie mniej niż 8. 
Zawodnicy w półfnale rozgrywają dodatkowe 4 gry, które sumują się z wynikami eliminacji. 
W ten sposób wynik z 9 gier decyduje o miejscu w 3-osobowym finale w każdej kategorii. 
Finał rozegrany zostanie w formacie Stepladder: 
- 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 Indywidualnego Mistrza 
Polski Seniorów. 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. 
 
Finał Masters - 8 zawodników (bez podziału na płeć i wiek ze wszystkich kategorii) z 
najwyższymi wynikami po eliminacjach otrzymuje prawo do wzięcia udziału w finale kategorii 
MASTERS (kobiety otrzymują 8 pkt handicapu do każdej gry). Zawodnicy rozegrają pojedynki od 
zera w systemie ‘Każdy z każdym’. Za wygrany pojedynek zawodnik otrzymuje dodatkowe 20 
punktów Bonusu, za remis 10 pkt, a za przegrany pojedynek 0 pkt. O zwycięstwie decyduje 
najwyższa suma z 7 gier (z Bonusami i HNDC). 
 

HARMONOGRAM 
 
Piątek 20.05.2022: 
 
08:30 – 1 skład eliminacyjny (max. 28 osób) 
11:30 – 2 skład eliminacyjny (max. 24 osoby) 
14:30 – 3 skład eliminacyjny (max. 24 osoby) 
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Sobota 21.05.2022: 
 
08:30 – 4 skład eliminacyjny (max. 28 osób) 
11:30 – 5 skład eliminacyjny (max. 24 osoby) 
14:30 – 6 skład eliminacyjny (max. 24 osoby) 
 
Niedziela 22.05.2022: 
 
08:30 – półfinały 
12:00 – finały Step Ladder 
13:00 – Finały Masters 
15:30 – Dekoracja zwycięzców 
 
KOMISJA TECHNICZNA 
 
Ze względu na obowiązujące przepisy IBF, kule bowlingowe mogą zostać sprawdzone podczas 
trwania zawodów przez Sędziego lub osobę do tego wyznaczoną (Visual Check).  
 
KOMISJA ANTYDOPINGOWA 
 
Podczas IMP PZK SBS może powołać Komisję Antydopingową, która zostanie upoważniona do 
przeprowadzenia testów antydopingowych na obecność alkoholu, amfetaminy, ecstasy, 
opiatów, marihuany oraz haszyszu. Zawodnicy są zobowiązani poddaniu się badaniu pod 
rygorem wykluczenia z dalszej części zawodów. 
 
NAGRODY 
 
Zawodnicy w każdej kategorii otrzymają stosowne Tytuły Mistrzowskie, puchary oraz medale. 
Dodatkowo Indywidualni Mistrzowie Polski Seniorów 50+ i 65+ otrzymają dofinansowanie do 
wyjazdu na European Senior Championships 2023 (ESC 2023), które odbędzie się w Aalborgu 
w dniach 27.01.2023 – 05.02.2023, które stanowić będzie kwota uzyskana z wpisowego IMPS 
(po pomniejszeniu o koszty organizacji turnieju). Ewentualne nagrody dodatkowe zostaną 
podane przed rozpoczęciem zawodów 
 

DODATKOWE PRZEPISY PORZĄDKOWE TURNIEJU 
 
1. Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na 
konsoli, usuwanie przeszkód technicznych, samowolne rozstrzyganie spornych sytuacji. W 
każdym z takich przypadków należy powiadomić Sędziego. 
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2. Podczas gier turniejowych istnieje całkowity zakaz przebywania osób postronnych w 
strefie torów, z wyjątkiem zgłoszonych na piśmie przed zawodami trenerów. Strefę torów 
określa Sędzia Główny. 

 
3. Istnieje całkowity zakaz występowania w zawodach w stroju innym niż strój bowlingowy/ 
klubowy. Dokładne wytyczne odnośnie stroju zawarte są w Ogólnym Regulaminie rozgrywek 
bowlingowych. 

 
4. Istnieje całkowity zakaz trzymania na stolikach przy podajnikach jakichkolwiek otwartych 
napojów, większych oraz ciepłych artykułów spożywczych lub wszelkich przedmiotów lub 
substancji, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na grę innych zawodników. 
 
7. W przypadku spóźnienia się zawodnika na daną turę, Sędzia może postanowić o 
opóźnieniu startu turnieju lub określonej pary torów, jednakże nie dłużej niż o 10 minut, jeżeli 
zawodnik spóźni się z przyczyn od niego niezależnych oraz wcześniej poinformuje o sytuacji 
Sędziego. O tym, czy sytuacja była niezależna od zawodnika decyduje Sędzia. 
 
8. Aby usprawnić rozgrywanie zawodów oraz żeby nie przeszkadzać innym zawodnikom 
ustala się, że rzut można oddać w momencie, gdy na parze torów po lewej i po prawej stronie 
nie oddaje rzutu inny zawodnik. Przyjmuje sięprawostronne pierwszeństwo. Na wykonanie rzutu 
zawodnik ma 30 sekund od momentu gdy jest możliwe przygotowywanie się/ oddawanie rzutu. 
Spowalnianie będzie karane upomnieniami, a następnie kartką żółtą. 

 
9. Palenie tytoniu podczas rozgrywek jest zabronione w promieniu 500 metrów od 
kręgielni. Za palenie papierosów grozi czerwona kartka oraz sankcja od upomnienia do 3 
miesięcy dyskwalifikacji. 

 
10. Zawodnik przystępując do zawodów lub po zapisaniu się na nie, zobowiązuje się do 
sprawdzenia alkomatem przez Sędziego turnieju swojej trzeźwości, który ma podejrzenia o 
używanie alkoholu. W przypadku odmowy, jak również stwierdzeniu nietrzeźwości, Sędzia 
podejmuje decyzję o ukaraniu zawodnika czerwoną kartką i przekazuje sprawę do Komisji Gier i 
Dyscypliny. Za znajdowanie sięw stanie nietrzeźwości lub spożywanie napojów alkoholowych w 
trakcie gry, sankcją jest dyskwalifikacja na okres- od 3 miesięcy do 2 lat. 

 
11. Niestawienie się na ceremonii dekoracji bez udokumentowanego usprawiedliwienia oraz 
zgody Sędziego i organizatora, dyskwalifikuje zawodnika z rankingu oraz pozbawia wszelkich 
praw do nagrody. Na dekoracji obowiązuje również strój dostosowany do rangi zawodów. 
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Zawodnikowi grozi za powyższe przewinienia dodatkowo sankcja od nagany do 3 miesięcy 
dyskwalifikacji. 

 
12. W przypadku dyskwalifikacji zawodnika ranking zawodów automatycznie ulega zmianie. 

 
13. Interpretacja regulaminu podczas zawodów należy do Sędziego Głównego turnieju. 

 
14. Po przystąpieniu do zawodów zawodnik zobowiązany jest do gry we wszystkich rundach, 
do których się zakwalifikował. Odsępstwem od tej zasady jest sytuacja, w której zawodnik 
ulegnie kontuzji. Kontuzja musi zostać stwierdzona przez lekarza i udokumentowana 
stosowanym zaświadczeniem z datą, w której zawodnik uległ kontuzji. Odstąpienie od 
którejkolwiek z rund z innej przyczyny może skutkować wnioskiem Sędziego Głównego do 
Komisji Gier i Dyscypliny o nałożeniu kary zawieszenia na zawodnika. 

 
15. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane zgodnie i z 
zapisami w Ogólnym Regulaminie Rozgrywek, Kręglarskim Regulaminie Sportowym, Etyce 
Bowlingowej, przepisach IBF oraz MKOL. 

 
16. Zarząd PZK SBS nie planuje zmian niniejszego Regulaminu, jednakże zastrzega sobie taką 
możliwość w przypadku obiektywnych problemów z realizacją poszczególnych punktów. 
 
PROTESTY I ZAŻALENIA 
 
Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do Sekretariatu Zawodów, natychmiast 
po zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu 
sportowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Zatwierdzono przez Zarząd PZK SBS dnia 28.03.2022r. 


