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STATUS  TURNIEJU 

Turniej kategorii OPEN oraz B-SIDE – Grand Prix Polski PZK SBS Kryteria Kadry 

Turniej otwarty dla zawodników posiadających aktywne licencje zawodnicze PZK SBS, EBF, IBF.  

INFORMACJE O TURNIEJU 

Organizator Opolski Klub Bowlingowy „ORZEŁ”, Szara Willa Opole 

Nazwa turnieju Stegu Cup 2022 – 11. edycja 

Strona turnieju www.stegu-cup.com.pl 
www.facebook.com/OrzelOpole Federacja Polski Związek Kręglarski - Sekcja Bowlingu Sportowego 

Pierwszy dzień Sobota, 17 września 2022r. 

Ostatni dzień Niedziela, 25 września 2022r. 

FORMAT TURNIEJU 

Format klasyfikacji Indywidualna Open (mieszana), Pary (skład dowolny), 

Handicap (hdcp) 
 
 
 

Mężczyźni ur. przed 18-09-1962r. 60+:  5 pkt do każdej gry 
Kobiety ur. przed 18-09-1962r. 60+:  8 + 5 pkt do każdej gry 
Kobiety ur. po 17-09-1962r.:  8 pkt do każdej gry 
Juniorzy ur. po 17-09-2006r. U16:  8 pkt do każdej gry 
Kategorie U16 oraz 60+ po okazaniu dokumentu tożsamości. 

Punktacja Rankingu 
Kadry Polski 
 
 

Zawodnicy i zawodniczki 60+ oraz juniorzy U16, pretendujący do 
Kadry Polski PZK SBS, celem uzyskania punktów rankingowych 
rozgrywają zawody bez punktów dodatkowych hdcp, po 
uprzednim zgłoszeniu tego faktu organizatorowi turnieju. 

Maks. handicap 8 + 5 pkt do każdej gry 

Maks. wynik jednej gry 300 pkt  (liczony łącznie z hdcp) 

Opłaty startowe Patrz ‘Terminarz kwalifikacji’ w dalszej części regulaminu 

CENTRUM BOWLINGOWE 

Nazwa centrum Kręgielnia Szara Willa 

Adres ul. Oleska 11 (wejście od ulicy Andersa), 45-052 Opole 

Strona centrum www.szarawil la.pl  

INFORMACJE KONTAKTOWE 

E-mail turnieju orzel .klub@gmai l.com 

Kontakt główny   
Maciej Kwiatkowski 

e-mail: kwiatkowski .coaching@gmail .com 
tel. kom.: +48 609 134 420 

Kręgielnia Szara Willa tel. stacj.: +48 77 441 45 63  (kręgielnia  - od godz.16:00) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA CENTRUM 

Liczba torów 12 

Approaches Brunswick PRO LANE system 

Lane surfaces Brunswick PRO LANE system 

Pin decks Synthetic Surface 

Pin setters Brunswick GS-X 

Score system Brunswick VECTOR 

INFORMACJE O SMAROWANIU 

Maszyna smarująca KEGEL KUSTODIAN 

Conditioner Brunswick CONNECT 

Cleaner Brunswick JUDGE 

Przygotowane przez Maciej Kwiatkowski 

Ratio (3,5:1) a (4,0:1) 

Długość smarowania 43 stopy (+/- 1) 

Data publikacji 5 września 2022r. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Długość rozgrzewki 

 

 
 
 

Przed Squadami 1.-22. – 10 minut (15 min. przy 5 os./parę torów),  
Przed rundą Desperado – 10 minut 
Przed Step 1 Open, Step 3 Open, Step 1 B-Side – 15 minut 
Przed Step 4 Open, Step 5 Open, Step 3 B-Side –  5 minut 
Dochodzący do Step 2 - od rozpoczęcia 5 ramki ostatniej gry rundy 
STEP 1, do ostatniego rzutu oddanego w rundzie Step 1 

OPRAWA MEDIALNA TURNIEJU 

Aktualizowanie wyników po każdym etapie eliminacji:   TAK 
Wyniki dostępne na stronie internetowej turnieju:   TAK 

ZAPISY DO TURNIEJU 

Formularz on-line www.stegu-cup.com.pl  - Listy / Zapisy Online 

E-mail orzel .k lub@gmail .com 

Rozpoczęcie zapisów 
 
 
 
 
 
 
 
 

- zapisy on-line będą otwarte na stronie na stronie turnieju 
  25 lipca 2022r. o godz. 20:00. 
- pierwszych 16 mężczyzn i 10 kobiet rankingu Kryteriów Kadry 
  ma możliwość wysłać poprzez e-mail swoje zgłoszenia do    
  jednego Entry  w wybranym terminie jeszcze przed startem   
  zapisów on-line. Obowiązuje Lista Zawodników Rankingu Kadry 
  sporządzona na dzień ogłoszenia Regulaminu. 
- do 5 września,  w dniach 23-24.09, można zapisać się na maks.  
  dwa Entry  (decydują 2 pierwsze – pozostałe będą anulowane). 
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SZCZEGÓŁOWY FORMAT TURNIEJU 
 

Kwalifikacje 
 
 
 

6 pełnych gier rozegranych indywidualnie lub w parach 
(w parze z konkretnym zawodnikiem można wystartować  
tylko jeden raz) 

Rejestracja do Squadów Zamknięcie rejestracji na 10 min. przed startem rozgrzewki 

Squad Desperado 
 

 

1 gra na wylosowanym numerze toru (bez możliwości re-entry). 
Squad będzie rozegrany bez smarowania po 10 min. rozgrzewki. 
Gra będzie rozegrana tylko w obrębie jednego toru. 

 

Faza finałowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W fazie finałowej turnieju indywidualnego kategorii OPEN weźmie 
udział łącznie 30 zawodników: 
 

22 zawodników z najlepszym wynikiem z kwalifikacji, 
3 zawodników z najlepszym wynikiem z gier Squadu Desperado, 
5 zawodników (po 1 osobie ze Squadów 2, 5, 8, 10, 12) - przy 
minimalnej liczbie 9 zawodników startujących awans otrzymują 
pierwsi zawodnicy, wg kolejności malejącej wyników Squadu, którzy 
nie uzyskają kwalifikacji bezpośredniej do rozgrywek finałowych 
turnieju. 
 

W przypadku braku awansujących zawodników ze Squadów 2, 5, 8, 
10, oraz 12, liczba zawodników awansujących na podstawie 
wyników  kwalifikacji wzrasta do 27.  
 

Klasyfikacja miejsc od 1. do 27. będzie prowadzona na podstawie 
uszeregowanych w porządku malejącym najlepszych wyników 
uzyskanych w Squadach kwalifikacyjnych. 
  

Klasyfikacja miejsc od 28. do 30. będzie prowadzona, dla trzech 
najlepszych zawodników Squadu Desperado, na podstawie 
uszeregowanych w porządku malejącym najlepszych wyników 
uzyskanych w Squadach kwalifikacyjnych. 
 

W finałach kategorii OPEN gracze rozstawieni są na trzech parach 
torów, wg schematu zamieszczonego w dalszej części regulaminu. 

 

W fazie finałowej turnieju indywidualnego kategorii B-SIDE 
weźmie udział łącznie 10 zawodników (8 + 2 z Desperado), 
z najwyższymi wynikami kwalifikacji (włącznie z punktami HDCP), 
którzy nie uzyskali awansu do niedzielnych rozgrywek finałowych 
kategorii OPEN. W przypadku identycznych wyników kwalifikacji, 
o awansie decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji, przypisane na 
podstawie zasady rozstrzygania w sytuacji remisowej. 
 

W finałach kategorii B-SIDE gracze rozstawieni są na dwóch parach 
torów, wg schematu zamieszczonego w dalszej części regulaminu. 
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POSZCZEGÓLNE  ETAPY  FAZY  FINAŁOWEJ - KATEGORIA  OPEN 

STEP 1 OPEN -  2 etapy 
 

Miejsca  13 – 30 
(18 zawodników) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2 gry liczone od zera (6 zawodników na parze torów) 
 

Z każdej pary przechodzi czterech zawodników z najwyższymi 
wynikami. Zawodnicy kończący grę zostają sklasyfikowani na 
podstawie uzyskanych wyników na miejscach od 25. – 30.  

 

 1 gra  –  total pinfall z 3 gier (4 zawodników na parze torów) 
 

Z każdej pary przechodzi trzech zawodników z najwyższymi 
wynikami. Zawodnicy kończący grę zostają sklasyfikowani na 
podstawie uzyskanych wyników na miejscach od 22. – 24. 
 

STEP 2 OPEN -  1 etap 
 

Miejsca  7 – 12  oraz 
zwycięzcy STEP 1 OPEN 
(6+9) 
 
 

 

 2 gry liczone od zera (5 zawodników na parze torów) 
 

Z każdej pary przechodzi trzech zawodników z najwyższymi 
wynikami. Zawodnicy kończący grę zostają sklasyfikowani na 
podstawie uzyskanych wyników na miejscach od 16. – 21. 
 

STEP 3 OPEN -  2 etapy 
 

Miejsca  1 – 6  oraz 
zwycięzcy STEP 2 OPEN 
(6+9) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2 gry liczone od zera (5 zawodników na parze torów) 
 

Z każdej pary przechodzi trzech zawodników z najwyższymi 
wynikami. Zawodnicy kończący grę zostają sklasyfikowani na 
podstawie uzyskanych wyników na miejscach od 10. – 15. 

 

 1 gra - total pinfall z 3 gier (3 zawodników na parze torów) 
 

Z każdej pary przechodzi dwóch zawodników z najwyższym 
wynikiem. Zawodnicy kończący grę zostają sklasyfikowani na 
podstawie uzyskanych wyników na miejscach od 7. – 9. 
 

STEP 4 OPEN 
 

6 zawodników 
(trzy najlepsze dwójki 
z każdej pary torów) 

 
 
 

 

Każdy z zawodników rozegra 3 pełne gry, liczone od zera wg 
formuły total pinfall, każda gra na innej parze torów. 
Zmiany torów i przejścia jak w kwalifikacjach. 
 

Dwójka zawodników z najwyższym wynikiem awansuje do STEP 5, 
pozostali zawodnicy zajmują miejsca od 3. do 6., w zależności od 
wyniku uzyskanego w STEP 4. 
 

STEP 5 OPEN 
 

2 zawodników 
(dwóch najlepszych  
zawodników STEP 4 
OPEN) 

 

 

Zawodnicy rozgrywają pojedynek do dwóch wygranych gier. 
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POSZCZEGÓLNE  ETAPY  FAZY  FINAŁOWEJ - KATEGORIA  B-SIDE 

STEP 1 B-SIDE -  1 etap 
 

(10 zakwalifikowanych 
zawodników) 
 
 
 
 

 

 3 gry liczone od zera (5 zawodników na parze torów) 
 

Z każdej pary przechodzi trzech zawodników z najwyższymi 
wynikami. Zawodnicy kończący grę zostają sklasyfikowani na 
podstawie uzyskanych wyników na miejscach od 7. – 10. 
w kategorii B-SIDE 

 

STEP 2 AMATOR-  1 etap 

zwycięzcy STEP 1 B-SIDE 
(6 zawodników) 
 
 

 

 2 gry liczone od zera (3 zawodników na parze torów) 
 

Z każdej pary przechodzi jeden zawodnik z najwyższym wynikiem. 
Zawodnicy kończący grę zostają sklasyfikowani na podstawie 
uzyskanych wyników na miejscach od 3. – 6. w kategorii B-SIDE 

STEP 3 AMATOR 
 

2 zawodników 
(dwóch najlepszych  
zaw. po  STEP 2 B-SIDE) 
 

 

Zawodnicy rozgrywają pojedynek jednej gry. 
 
 

 

REMISY – zasady rozstrzygania 

Kwalifikacje 
 
 
 

O zajęciu wyższego miejsca w klasyfikacji decyduje wyższa gra 
Squadu kwalifikującego zawodników, liczona razem z punktami 
HDCP, porównywana w kolejności od ostatniej do pierwszej gry. 

 

STEP 1, 2, 3, 4 OPEN 
STEP 1, 2 B-SIDE 
DESPERADO 
 

 

O zajęciu wyższego miejsca decyduje klasyfikacja końcowa po 
rozegraniu Squadów kwalifikacyjnych. 
 

  

STEP 3 B-SIDE 
(finał) 
 
 
 
 

 

Zawodnicy wykonują, do skutku, po jednym rzucie do „pełnych 
kręgli”. Pierwszy, swój rzut oddaje na prawym torze zawodnik, 
który został niżej sklasyfikowany po Squadach kwalifikacyjnych. 
Kolejne rundy rzutów odbywają się po zmianie toru, w obrębie 
pary finałowej. 
 

STEP 5 OPEN 
(finał) 
 

W przypadku remisowych wyników gier pojedynku następuje 
dogrywka. Zawodnicy rozgrywają  do skutku 9. i 10. ramkę gry, 
rozpoczynając na torze kończącym grę pojedynku. 

LOSOWANIE TORÓW, SPOSÓB ZMIANY TORÓW 
 

Losowanie torów 
 
 
 
 
 

Losowanie numerów torów przez osobę wyznaczoną przez 
organizatora zawodów odbędzie się przed każdym Squadem 
kwalifikacji. Pierwszeństwo losowania przysługuje zawodnikom 
startującym w kategorii PARY. Spóźniona rejestracja PARY 
skutkować będzie rozdzielną grą zawodników, na różnych torach. 
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15 800 PLN 
Pula nagród pieniężnych (netto) 

 

Tabela nagród pieniężnych dla uczestników niedzielnego finału kategorii B-SIDE 

Miejsce 
Zawodnicy ze średnią do 169,84 punktów, liczoną bez HDCP 

(którzy nie uzyskali awansu do  finału kategorii OPEN) 

1. 300 PLN 

2. 200 PLN 

3. 150 PLN 

4. 100 PLN 

5. 100 PLN 

6. 100 PLN 

Razem:      950 PLN (1) 

(1) - Pula łączna nagród pieniężnych gwarantowana przy minimalnej ilości 280 Entry. 
 

Dodatkowe nagrody turniejowe 

Pierwsza najwyższa pojedyncza gra kwalifikacji 200 PLN 

Najlepsza kobieta (2) 200 PLN 

Najlepszy junior ur. po 17-09-2006r. (2) 100 PLN 

(2) - Na podstawie klasyfikacji końcowej turnieju. 
 

 

Ilość osób na parze 
torów  - Kwalifikacje 
 

 

Minimum 2, maksimum 5. W zależności od ilości uczestników, 
Squady mogą być rozgrywane na 6, 8, 10  lub 12 torach. 
 

Ilość osób na parze 
torów  - Finały 

Zgodnie ze schematem przebiegu rozgrywek finałowych obu 
kategorii OPEN / B-SIDE. 

 

Wymagana ilość 
zawodników na SQUAD 
 

 

Minimum 6 (dopuszcza się udział zawodników grających jako 
PACER, uzupełniających liczebność SQUADU). 

 

PACER 
 

Zawodnik posiadający licencję, który nie wziął udziału lub 
zakończył już swój udział w zawodach przez wycofanie. 

 

Sposób przesuwania się 
w kwalifikacjach oraz 
w rundzie STEP 4 OPEN 
 

 

W kwalifikacjach po każdej grze przesuwamy się 2 tory w prawo.  
W STEP 4 OPEN po każdej grze przesuwamy się 2 tory prawo 
z torów parzystych, 2 tory w lewo z torów nieparzystych. 

 

Sposób przesuwania się 
w rundach finałowych 
 

 

Zgodnie ze schematem rozgrywek finałowych. 
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Tabela nagród pieniężnych dla uczestników niedzielnego finału kategorii OPEN  (netto) 

Miejsce Kategoria INDYWIDUALNA OPEN Miejsce Kategoria PARY 

1. 3 400 PLN 1. 40 % puli 

2. 2 000 PLN 2. 30 % puli 

3. 1 200 PLN 3. 20 % puli 
 4. 800 PLN 4. 10 % puli 

5. 550 PLN Razem:     100 % puli (2) 
6. 400 PLN   

7. 300 PLN   

8. 300 PLN   

9. 300 PLN   

10. 300 PLN   

11. 300 PLN   

12. 300 PLN   

13. 300 PLN   

14. 300 PLN   

15. 300 PLN   

16. 250 PLN   

17. 250 PLN   

18. 250 PLN   

19. 250 PLN   

20. 250 PLN   

21. 250 PLN   

22. 200 PLN   

23. 200 PLN   

24. 200 PLN   

25. 200 PLN   

26. 200 PLN   

27. 200 PLN   

28. 200 PLN   

29. 200 PLN   

30. 200 PLN   

Razem: 14 350 PLN (1)   

(1) - Pula łączna nagród pieniężnych gwarantowana przy minimalnej ilości 280 Entry. 
(2) – Pulę nagród kategorii Pary stanowi 100% wpisowego z opłat za start w tej kategorii.  
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Terminarz kwalifikacji – opłaty startowe (ENTRY and RE-ENTRY FEES) 

 
RUNDA DZIEŃ DATA GODZ. ENTRY RE-ENTRY ILOŚĆ 

MIEJSC 

SQUAD 1 SOBOTA 17-09-2022 10:00 140 PLN - 12 

SQUAD 2 * SOBOTA 17-09-2022 13:00 140 PLN 130 PLN 12 

SQUAD 3 SOBOTA 17-09-2022 16:00 150 PLN 140 PLN 12 

SQUAD 4 NIEDZIELA 18-09-2022 10:00 140 PLN 130 PLN 12 

SQUAD 5 * NIEDZIELA 18-09-2022 13:00 140 PLN 130 PLN 12 

SQUAD 6 NIEDZIELA 18-09-2022 16:00 150 PLN 140 PLN 12 

SQUAD 7 PONIEDZIAŁEK 19-09-2022 16:00 130 PLN 120 PLN 12 

SQUAD 8 * PONIEDZIAŁEK 19-09-2022 19:00 140 PLN 130 PLN 15 

SQUAD 9 WTOREK 20-09-2022 16:00 130 PLN 120 PLN 12 

SQUAD 10 * WTOREK 20-09-2022 19:00 140 PLN 130 PLN 15 

SQUAD 11 ŚRODA 13-10-2022 16:00 140 PLN 130 PLN 12 

SQUAD 12 * ŚRODA 13-10-2022 19:00 140 PLN 130 PLN 15 

SQUAD 13 CZWARTEK 14-10-2022 13:00 140 PLN 130 PLN 12 

SQUAD 14 CZWARTEK 14-10-2022 16:00 140 PLN 130 PLN 12 

SQUAD 15 ** CZWARTEK 14-10-2022 19:00 150 PLN 140 PLN 15 

SQUAD 16 PIĄTEK 15-10-2022 11:00 140 PLN 130 PLN 24 

SQUAD 17 PIĄTEK 15-10-2022 15:00 150 PLN 140 PLN 24 

SQUAD 18 ** PIĄTEK 15-10-2022 18:00 150 PLN 140 PLN 24 

SQUAD 19 PIĄTEK 15-10-2022 21:00 160 PLN 150 PLN 24 

SQUAD 20 SOBOTA 16-10-2022 09:00 150 PLN 140 PLN 24 

SQUAD 21 SOBOTA 16-10-2022 12:00 160 PLN 150 PLN 30 

SQUAD 22 SOBOTA 16-10-2022 16:00 160 PLN 150 PLN 30 

SQUAD 23 SOBOTA 16-10-2022 20:00 160 PLN 150 PLN 30 

DESPERADO SOBOTA 16-10-2022 23:30 *** 50 PLN - NO LIMIT 

FAZA 
FINAŁOWA 

NIEDZIELA 17-10-2022 
9:50 
9:50 

BRAK 
OPŁAT 

OPEN 
B-SIDE 

30 
10 

 JUNIORZY U16 – stała opłata rejestracyjna Entry / Re-Entry, wynosząca 80 PLN. 
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Uwagi do terminarza kwalifikacji 

Opłata dodatkowa za start w kategorii PARY:  30 PLN / os. - niezależnie od ilości startów. 

Organizator zastrzega sobie prawo uruchomienia dodatkowych Squadów oraz zmiany ilości 
torów i miejsc startowych dostępnych w Squadach. 

Do startu w Squadzie DESPERADO dopuszczeni będą tylko zawodnicy, którzy rozegrali w turnieju 
co najmniej jeden Squad eliminacyjny. 

* - Squady 2, 5, 8, 10, 12 - z możliwością uzyskania awansu do FAZY FINAŁOWEJ na warunkach 
opisanych w części ‘SZCZEGÓŁOWY FORMAT TURNIEJU’ 

** - Squady 15, 18 - z możliwością uzyskania dodatkowego nieodpłatnego startu na warunkach 
opisanych w części ‘Runda bonusowa’ 

*** - godzina startu Squadu DESPERADO jest podana orientacyjnie, może ulec zmianie, będzie 
uzależniona od godziny zakończenia ostatniego Squadu kwalifikacyjnego i ogłoszenia wyników. 

 
 

 

Runda bonusowa 
 
 

Zwycięzca Squadu 15 otrzyma prawo do bezpłatnego startu 
w Squadzie 16, lub w Squadzie 17. 

 

Zwycięzca Squadu 18 otrzyma prawo do bezpłatnego startu 
w Squadzie 21, lub w Squadzie 22. 

 

UWAGA! Bonus każdorazowo będzie przyznany przy zachowaniu minimalnej 
ilości 9 zawodników startujących w każdym ze Squadów 15 oraz 18. 

 

 

Więcej czyli mniej 
 

Do czwartego startu zawodnikowi 
przysługiwać będzie rabat w wysokości 10 PLN. 

 

Do piątego startu zawodnikowi 
przysługiwać będzie rabat w wysokości 20 PLN. 

 

Do szóstego oraz każdego następnego startu 
zawodnikowi przysługiwać będzie rabat w wysokości 30 PLN. 

 

(powyższe rabaty nie dotyczą opłat za start w kategorii PARY 
jak również opłat za start w DESPERADO) 

 

 

Odbiór wszystkich wygranych w turnieju nagród pieniężnych, gwarantowanych w niniejszym 
regulaminie możliwy będzie tylko osobiście ostatniego dnia trwania turnieju. 

 

Dodatkowe nagrody, w postaci Voucherów / upominków ufundowanych 
przez organizatorów i  partnerów turnieju, mogą być odebrane za pośrednictwem 

osób upoważnionych lub będą wysłane drogą pocztową na podany adres. 
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Schemat rozgrywek FAZY FINAŁOWEJ kategorii OPEN 
Niedziela 25-09-2022 

 

 

Rejestracja do  STEP 1 OPEN  –  od godz. 9:20 do 9:40 

 

STEP 1 OPEN –  start 10 min. rozgrzewki o godz. 9:50 
 

 

STEP 2 OPEN –  start godz. 11:40 
 

 

Przerwa techniczna na przygotowanie torów 
 

 

STEP 3 OPEN –  start 10 min. rozgrzewki o godz. 13:40 
 

 

STEP 4 OPEN –  start 5 min. rozgrzewki o godz. 15:20 
 

 
 

Przerwa techniczna na przygotowanie torów 
 

 

STEP 5 FINAŁ OPEN – start 5 min. rozgrzewki bezpośrednio po przygotowaniu torów 
 

 

Uroczystość wręczenia nagród kategorii PARY / OPEN – po ustaleniu ostatecznej klasyfikacji 
 

 

 

Schemat rozgrywek FAZY FINAŁOWEJ kategorii B-SIDE 
Niedziela 25-09-2022 

 

 

Rejestracja do  STEP 1 B-SIDE  –  od godz. 9:20 do 9:40 
 

 

STEP 1 B-SIDE  –  start 10 min. rozgrzewki o godz. 9:50 
 

 

STEP 2 B-SIDE  –  start po ogłoszeniu wyników STEP 1 B-SIDE 
 

 

Przerwa techniczna na przygotowanie torów 
 

 

STEP 3 FINAŁ B-SIDE – start 5 min. rozgrzewki bezpośrednio po przygotowaniu torów 
 

 

Uroczystość wręczenia nagród  – po ustaleniu klasyfikacji, przed STEP 4 OPEN 
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Przydział torów i sposób przesuwania się w poszczególnych etapach 

fazy finałowej kategorii OPEN 
 

 

STEP 1  OPEN 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tor 1 – zawodnicy z miejsc:  13,  19  i  25 
Tor 2 – zawodnicy z miejsc:  18,  24  i  30 
Tor 3 – zawodnicy z miejsc:  14,  20  i  26 
Tor 4 – zawodnicy z miejsc:  17,  23  i  29 
Tor 5 – zawodnicy z miejsc:  15,  21  i  27 
Tor 6 – zawodnicy z miejsc:  16,  22  i  28 
 

 

STEP 2  OPEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 najlepszych zawodników po STEP 1 przesuwa się o 2 tory w prawo, do 
nich dołączają zawodnicy z miejsc 7 – 12 wg zasady: 
 

Tor 1 – zawodnik z miejsca  9 
Tor 2 – zawodnik z miejsca  10 
Tor 3 – zawodnik z miejsca  7 
Tor 4 – zawodnik z miejsca  12 
Tor 5 – zawodnik z miejsca  8 
Tor 6 – zawodnik z miejsca  11 
 

 

STEP 3  OPEN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

9 najlepszych zawodników po STEP 2 przesuwa się o 2 tory w prawo, do 
nich dołączają zawodnicy z miejsc 1 – 6 wg zasady: 
 

Tor 1 – zawodnik z miejsca  2 
Tor 2 – zawodnik z miejsca  5 
Tor 3 – zawodnik z miejsca  3 
Tor 4 – zawodnik z miejsca  4 
Tor 5 – zawodnik z miejsca  1 
Tor 6 – zawodnik z miejsca  6 
 

 

STEP 4  OPEN 
  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

6 najlepszych zawodników po STEP 3 zostaje rozstawionych wg zasady: 
 

 zawodnik, który uzyskał wyższy wynik po STEP 3, z pary torów 1 – 2 
przechodzi na Tor 5, kolejny zawodnik z tej pary przechodzi na Tor 4, 

 

 zawodnik, który uzyskał wyższy wynik po STEP 3, z pary torów 3 – 4 
przechodzi na Tor 1, kolejny zawodnik z tej pary przechodzi na Tor 6, 

 

 zawodnik, który uzyskał wyższy wynik po STEP 3, z pary torów 5 – 6 
przechodzi na Tor 3, kolejny zawodnik z tej pary przechodzi na Tor 2, 
 

 

STEP 5  OPEN 
 
 

 

 

2 najlepszych zawodników po STEP 4 
TOR 3 – zawodnik zajmujący wyższe miejsce po STEP 4 
TOR 4 – zawodnik zajmujący kolejne miejsce po STEP 4 
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Przydział torów i sposób przesuwania się w poszczególnych etapach 

fazy finałowej kategorii B-SIDE 
 

STEP 1  B-SIDE 
 
 
 
 

 

 

Tor 9 – zawodnicy z miejsc:  3,  7 
Tor 10 – zawodnicy z miejsc:  1,  5  i  9 
Tor 11 – zawodnicy z miejsc:  4,  8 
Tor 12 – zawodnicy z miejsc:  2,  6  i  10 
 

 

STEP 2  B-SIDE 
 
 
 

6 najlepszych zawodników po STEP 1 B-SIDE przesuwa się na sąsiednią 
parę torów, 9-10 na 11-12 i odwrotnie 
 

 

STEP 3  B-SIDE 
 
 
 
 

 

2 najlepszych zawodników po STEP 2 B-SIDE 
TOR 9 – zawodnik zajmujący wyższe miejsce po STEP 2 B-SIDE 
TOR 10 – zawodnik zajmujący kolejne miejsce po STEP 2 B-SIDE 
 

 

Rezygnacja z fazy finałowej turnieju oznacza utratę miejsca 
w klasyfikacji finałowej i jednoczesną utratę praw do nagród. 

W przypadku niestawienia się zawodnika do rejestracji w wyznaczonym czasie, 
 nie przewiduje się uzupełniania ilości startujących zawodników. 

 

 

Kategoria B-SIDE 
 

Zawodnik B-SIDE w rozumieniu regulaminu turnieju Stegu Cup 2022 to gracz biorący udział 
w turnieju, posiadający aktywną licencję zawodniczą PZK SBS, EBF, IBF, nieosiągający wyników 
dających średnią równą 170 i więcej punktów.  
 

Przydział kategorii odbywać się będzie wg podanej kolejności, na podstawie: 
- średniej zbiorczej z turniejów patronowanych przez PZK SBS, 
- średniej sortowej PZK SBS w sezonie 2021/2022, 
- średniej sportowej PZK SBS w sezonie 2019/2021, 
- średniej lokalnej lub orzeczenia organizatora zawodów lokalnych.  
 

W pozostałych przypadkach zawodnicy zostaną sklasyfikowani na podstawie średniej liczonej 
z sumy punktów wraz z HDCP, z 6 gier rozegranych w najlepszym Squadzie kwalifikującym. 
 

Zawodnik może zmienić kategorię na wyższą, deklarując ten fakt organizatorowi przed 
rozpoczęciem swojego pierwszego Entry w zawodach. 
 

Ośmiu najwyżej sklasyfikowanych zawodników kategorii, którzy nie awansują do finału 
kategorii OPEN, uzyska prawo udziału w niedzielnych rozgrywkach finałowych B-SIDE.  

 

 

Warunki uczestnictwa 

Aby osoba niepełnoletnia mogła wziąć udział w zawodach musi być pod opieką rodzica, 
prawnego opiekuna lub upoważnionej przez nich pełnoletniej osoby.  



Regulamin turnieju  stegu cup 2022 

Strona 14 z 14 
 

Zawodnicy, którzy chcą wystartować w zawodach na podstawie licencji jednorazowej powinni 
wypełnić formularz rejestracyjny oraz złożyć opłatę na konto Polskiego Związku Kręglarskiego. 
Możliwe jest również złożenie stosownego formularza (Zalacznik-2_Wniosek_E-lic_PZKSBS) 
oraz opłacenie licencji jednorazowej, w wysokości 10 PLN, w sekretariacie zawodów. 

 
Dokonanie zapisu na listach startowych oraz wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne 
z przyjęciem do wiadomości i akceptacją zapisów regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 
przetwarzania danych osobowych takich jak nr licencji PZK SBS, Imię, Nazwisko w systemie 
zapisów online.  

 

Udział w turnieju jest możliwy wyłącznie po złożeniu podpisanego Oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów uczestnictwa w zawodach sportowych 
organizowanych przez  OKB „ORZEŁ” Opole z siedzibą ul. Oleska 11, 45-052 Opole. 
Druk oświadczenia stanowi Załącznik 1. regulaminu 

 

Podczas kolejnych etapów rozgrywek w kręgielni mogą przebywać tylko zawodnicy biorący 
udział w danym etapie turnieju, członkowie zarządu PZK SBS, obsługa obiektu oraz osoby 
upoważnione z ramienia organizatora zawodów. 

 
Regulacja powłoki kuli. 
Zmiana powłoki kuli, za pomocą materiałów owiniętych materiałem ściernym lub z naniesioną 
trwale powłoką ścierną (np. gąbki ścierne Abralon), dopuszczalne jest w trakcie rozgrzewki, 
pomiędzy grami, pomiędzy blokami gier lub kolejnymi etapami fazy finałowej i musi być 
wykonane poza strefą gry.   
Adjusting bowing ball surface. 
Altering the surface of the bowling ball by means of bonded or coated abrasives may only be 
done outside players area during any practice session, between games or between block of 
games, as well as between any final rounds. 

 

 

 

Prowadzenie klasyfikacji i opieka sędziowska 

Maciej Kwiatkowski 

W przypadku zaistnienia sytuacji nieopisanych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia, 
w porozumieniu z organizatorem zawodów. 

 

Wydanie 2., z dnia 16 lipca 2022r. 
 


