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REGULAMIN LIGI REGIONALNEJ SEZONU 2021/2022 
 

TERMIN  
 
Turniej kwalifikacyjny: 23-24.04.2022 
Turniej Finałowy - Kwalifikacyjny do II Ligi: 28-29.05.2022 
 
MIEJSCE ROZGRYWEK 
 
Kręgielnia Król Kul Łódź, Galeria Sukcesja, Aleja Politechniki 1, 93-590 Łódź 
 
ZASADY OGÓLNE 
 
W turnieju Kwalifikacyjnym Ligi Regionalnej udział biorą trzyosobowe drużyny klubowe. W 
Ligach Regionalnych rozgrywki będą odbywały się na zasadzie turnieju kwalifikacyjnego oraz 
turnieju finałowego. UWAGA do turnieju finałowego zakwalifikowane drużyny zobowiązane są 
zgłosić czteroosobowe składy.  
Do Turnieju Finałowego- Kwalifikacyjnego do II Ligi zakwalifikuje się 8 drużyn.  

 
ZGŁOSZENIA I OPŁATY 
 
Zgłoszenia do rozgrywek na sezon 2021/2022 będą przyjmowane ostatecznie do 31 marca 2022. 
Kluby są zobligowane wypełnić formularze zgłoszeniowe, umieszczone na stronie Sekcji 
Bowlingu Sportowego: www.pzksbs.pl, wykonać skan lub zdjęcie podpisanego odręcznie 
dokumentu i w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail PZK SBS: 
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sbs@pzksbs.pl.  Warunkiem zgłoszenia drużyny do DMP jest uregulowany stan konta 
klubowego. 
 
Opłata rejestracyjna drużyny wynosi 50 zł i powinna być uregulowana w momencie rejestracji, 
tj. do 31.03.2022. Koszt uczestnictwa w kolejce ligowej to 100 zł (opłata startowa) oraz 250 zł 
(opłata za wynajem kręgielni), czyli 700 zł za weekend eliminacyjny, płatne do 10.04.2022. 
Opłata za udział w turnieju finałowym wynosi 700 zł (100 zł opłaty startowej i 250 zł za wynajem 
kręgielni za dzień rozgrywek) płatne do 15.05.2022. 
 
SYSTEM ROZGRYWEK 
 
W Turnieju kwalifikacyjnym Lig Regionalnych każda 3- osobowa drużyna rozegra 16 gier (po 8 
gier w sobotę i w niedzielę). 
Po każdej z gier następuje przesuniecie- drużyny z  torów parzystych przesuwają się o 2 tory w 
prawo, a z torów nieparzystych o 2 tory w lewo.  
Po każdej z gier zostaną przyznane punkty za total (suma 3 gier zawodników) oraz za total 
ogólny po 8 grach całej drużyny (suma 24 gier zawodników). Liczba przyznanych punktów będzie 
zależna od ilości drużyn w turnieju. Przykładowy schemat punktacji dla turnieju, w którym 
wystartuje 24 drużyny:  
 
Total 1 gry:  
1 miejsce- 24 pkt  
2 miejsce- 23 pkt  
3 miejsce- 22 pkt  
…  
…  
24 miejsce- 1 pkt  
 
Total 8 gier (z jednego dnia):  
1 miejsce- 48 pkt  
2 miejsce- 46 pkt  
3 miejsce- 44 pkt  
…  
…  
24 miejsce 2 pkt  
 
W przypadku remisu, drużyny remisujące otrzymują tą samą ilość punktów, następna drużyna 
otrzymuje ilość punktów trzeciej drużyny w kolejności punktacji licząc od remisujących drużyn.  
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Suma dużych punktów decyduje o końcowym miejscu drużyny w turnieju kwalifikacyjnym. W 
przypadku remisu decyduje suma małych punktów. W przypadku remisu dużych i małych 
punktów, jeżeli remis jest między drużynami na pozycji decydującej o awansie do Turnieju 
Finałowego, drużyny rozegrają między sobą pojedynek jednej gry. Jeżeli remis jest na miejscach 
dalszych, o zajętym miejscu zadecyduje wyższa ostatnia gra całej drużyny (wyższy „total”).  
 
W Turnieju Finałowym – kwalifikacyjnym do II Ligi drużyny będą rozgrywać pojedynki każdy z 
każdym na identycznych zasadach jak w Ekstraklasie, I i II Lidze. Drużyny rozegrają 2 kolejki 
pojedynków każdy z każdym (7 gier w sobotę i 7 gier w niedzielę).  
W każdym meczu zawodnicy rozgrywają pojedynki indywidualne na zasadzie 1. Vs. 1., 2. Vs. 2., 
3. Vs. 3., oraz 4. Vs. 4. Drużyna zdobywa dodatkowe punkty, na podstawie wyższej łącznej sumy 
małych punktów (tzw. „total”) uzyskanej w meczu przez wszystkich jej zawodników.  
Za zwycięstwo w pojedynku indywidualnym zawodnik dla swojej drużyny uzyskuje 2 punkty, za 
remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.  
Za uzyskanie w meczu wyższej łącznej sumy małych punktów drużyna uzyskuje 5 punktów, za 
remis 2 punkty, za przegraną 0 punktów.  
Maksymalna ilość punktów rankingowych, do uzyskania przez drużynę, która odniesie 
zwycięstwo we wszystkich pojedynkach oraz uzyska wyższy „total” z danej gry, wynosić będzie 
13 punktów.  
W trakcie rozgrywek w turnieju finałowym przysługuje rozstawienie zawodników. Rozstawienie 
następuje przed rozpoczęciem każdej gry. W turnieju finałowym lig regionalnych we wszystkich 
pojedynkach rozstawiają się drużyny z torów parzystych, zgodnie z przygotowanym, przez 
PZKSBS schematem rozgrywek. W drugim dniu rozgrywek rozstawienie jest odwrotne. Wyniki 
zawodników rozgrywających mecz w kolejności 1, 2, 3, 4, bądź A, B, C, D należy wpisać w 
arkuszu wyników, w kolumnach przypisanych dla danej gry, w lewej kolumnie wpisując wyniki 
swojej drużyny, w prawej drużyny przeciwnej. Osoba wyznaczona z ramienia PZK SBS wykonuje 
czytelne skany lub zdjęcia wypełnionych arkuszy, ewidencjonuje wyniki w systemie 
scoringowym i wysyła komplet wyników w formie elektronicznej na adres e-mail: sbs@pzksbs.pl 
do godziny 23:45. Dane dostępowe zostaną udostępnione najpóźniej do momentu rozpoczęcia 
rozgrywek ligowych danego dnia.  
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin zatwierdzono przez Zarząd PZK SBS w dniu 28.03.2022  


