MEMORIAŁ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
regulamin
2 turniej Turnieju Miast 2018/2019
1. Organizatorzy:
Klub Kręglarski „Dziewiątka-Amica” Wronki
2. Turniej Miast:
Zawody będą rozgrywane w ramach cyklu Turniej Miast, organizowanych przez
Polski Związek Kręglarski.
3. Termin:
23-24 listopada 2018 r.
4. Miejsce:
Kręgielnia we Wronkach - Plac Targowy 5
5. Uprawnieni do startu: zgodnie z regulaminem Turnieju Miast na sezon
2018/2019 - zawodnicy i zawodniczki powyżej 23 roku życia, którzy nie posiadają
licencji zawodniczej, zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję B oraz
zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję A (powyżej 50 roku życia).
6. Opłata startowa:
35 złotych od każdego zawodnika, z czego 5 zł przeznaczone jest na pulę nagród
cyklu Turnieju Miast, zgodnie z regulaminem tego cyklu.
Zawodnicy posiadający licencję PZKręgl. otrzymują rabat w wysokości 10 zł.
7. Zgłoszenia: Zgłoszenia z preferowanym terminem startu przyjmujemy do
19.11.2018 r. na adres e-mail: kk9wronki@gmail.com lub sms’em na nr
komórkowy: 603 922 066
Uwaga !!! Plan gier będzie sporządzany codziennie na podstawie kolejności
zgłoszeń. 6 ostatnich bloków jest wstępnie zarezerwowane dla zawodniczek i
zawodników przyjezdnych z daleka (rozumiane jako ośrodki kręglarskie
oddalone od Wronek o ponad 150 km). Miejsca w tych blokach (zaznaczone

kolorem żółtym) będą zwalniane z upływem czasu. Udział w zawodach jest
możliwy zarówno w piątek jak i w sobotę. Ostatní blok zawodów godzina
17:55 w sobotę i zakończenie o godzinie 18:45.
8. Sprawy organizacyjne:
Każdy zawodnik zgłasza się do sekretariatu zawodów minimum 20 minut przed
planowanym wejście na tor.
Z uwagi na dużą liczbę chętnych dopuszcza się, w przypadku nieobecności
zgłoszonych zawodniczek i zawodników, zmiany w planie gry wg zasady, że
obecni na kręgielni uczestnicy będą mogli zagrać we wcześniejszym bloku.
9. Zasady rozegrania zawodów:
Każdy uczestnik zawodów rozpoczyna grę na jednym z 4 torów (wg planu gier) i
wykonuje 4 x 15 rzutów na każdym z torów.
O kolejności w klasyfikacji turnieju decyduje w pierwszej kolejności łączny wynik
(60 rzutów) a następnie liczba strąconych 9, 8 itd.
10. Zasady techniczne: szachownice będą konserwowane co 8 bloków,
rozgrzewka trwa zgodnie z regulaminem sportowym - 3 minuty.
Wyniki turnieju będą publikowane na stronie patronackiej http://kregle.net oraz na
stronie Turnieju Miast - http://turniejmiast.pzkregl.pl

