
Mistrzostwa Polski w Sprintach i Tandemach 
Mieszanych SENIORÓW 

1. Zarządzający: Polski Związek Kręglarski         Organizator: Klub Sportowy Polonia 1912 Leszno 

2. Termin: 16-17 grudnia 2017 r. 

4. Termin zgłoszeń: 09.12.2017 r. (drogą elektroniczną) 

5. Adres zgłoszeń: Kapitan Sportowy - Jarosław BONK, e-mail: jarek.bonk@pzkregl.pl  

6. Kręgielnia: Kręgielnia 4-torowa w Lesznie, ul. Strzelecka, 64-100 Leszno 

7. Sędzia Główny: Ireneusz KACZMAREK 

8. Konkurencje: Tandemy mieszane, Sprint indywidualny Seniorek, Sprint indywidualny Seniorów 

9. Program wstępny: program będzie ustalony na podstawie liczby zgłoszeń  

10. Warunki uczestnictwa: 
a. zgłoszenie do zawodów w terminie (do 09.12.2017) 
b. posiadanie licencji zawodniczej ważnej na sezon 2017/2018 w kategorii Junior/ka lub Senior/ka 
(licencja A) 
c. ważna karta zdrowia zawodnika/czki 
c. tandemy mieszane mogą tworzyć zawodnicy i zawodniczki należący do różnych klubów. Nie 

obowiązuje w tym względzie dyscyplina okręgowa. 

11. Noclegi: we własnym zakresie 

12. Opłaty startowe: 
- udział tylko w konkurencji Sprintów - 35 zł / zawodnik/czka 
- udział tylko w konkurencji Tandemów Mieszanych - 35 zł / zawodnik/czka 
- udział w obu konkurencjach (sprint i tandem) - 45 zł / zawodnik/czka 

13. Szczegółowy plan startów: Plan startów zostanie ustalony na podstawie Rankingu PZK, ze 
stanem na dzień 03.12.2017 r. 
Uwaga !!! W przypadku równej liczby punktów w rankingu PZK o wyższym rozstawieniu decyduje wyższe 
miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorek/Seniorów w poprzednim sezonie. 

14. Zasady gry: 
Sprinty - przed każdym pojedynkiem 3 minuty rzutów treningowych; pojedynki pucharowe 2x20 rzutów 
(10P+10Zb); za wygrany tor 1 pkt., przy remisie na torze po 1 rzucie (do skutku) - zawodnik/czka, która 
strąci więcej kręgli zdobywa 1 pkt; jako pierwszy wykonuje swój rzut zawodnik na torze nieparzystym; 
przy remisie po dwóch torach po 3 rzuty zwycięstwa - zawodnik/czka, która strąci więcej kręgli wygrywa 
pojedynek i awansuje do dalszych gier; jako pierwszy wykonuje swój rzut zawodnik na torze 
nieparzystym; jeśli po 3 rzutach zwycięstwa jest remis to następuje zmiana torów i rozgrywane są 3 rzuty 
zwycięstwa tą samą metodą co wcześniej (aż do skutku) 
Tandemy Mieszane - przed każdym pojedynkiem 3 minuty rzutów treningowych; rzutów treningowych 
nie ma od fazy półfinałowej; pojedynki pucharowe 2x30 rzutów (15P+15Zb) systemem przemiennym; 
grający oddają na przemian po jednym rzucie; na pierwszym torze grę rozpoczyna zawodnik, a na drugim 
zawodniczka; Zawodnik/czka po oddanym rzucie bierze z podajnika kulę i podaje ją partnerowi/partnerce; 
za wygrany pojedynek 1 pkt.; przy remisie na torze po 1 rzucie; rzut ten wykonuje albo zawodnik, albo 
zawodniczka, gdy dalej jest remis następuje następny rzut ze zmianą zawodnika/czki lecz bez zmiany 
toru (do skutku) - tandem mieszany, który strąci więcej kręgli zdobywa 1 pkt; jako pierwszy wykonuje swój 
rzut para na torze nieparzystym; przy remisie po dwóch torach po 2 rzuty; jako pierwsi rzucają zawodnicy, 
jako drugie zawodniczki; jako pierwsza wykonuje swój rzut para na torze nieparzystym; gdy w dalszym 
ciągu jest remis następuje zmiana torów i ponownie gramy 2 rzuty na zasadach j.w.- w ten sposób gramy 
do czasu wyłonienia zwycięskiego Tandemu mieszanego; do dalszych gier awansuje tandem który 
zdobędzie więcej punktów, a w przypadku remisu, który strąci więcej kręgli w rzutach zwycięstwa

mailto:jarek.bonk@pzkregl.pl

