
REGULAMIN TURNIEJU MIAST – TUCHOLA 2019

5 turniej z cyklu Turnieju Miast • sezon 2018/19

1. Organizatorzy: Miejski Ludowy Klub Sportowy „Tucholanka” Tuchola, Ośrodek Sportu i 
Rekreacji Tuchola.

2. Turniej Miast: Zawody będą rozgrywane w ramach cyklu „Turniej Miast” organizowanych 
przez Polski Związek Kręglarski.

3. Termin: 9.03.2019r.

4. Miejsce: kręgielnia OSiR Tuchola, ul. Pocztowa 7D.

5. Uprawnienia do startu określa regulamin Turnieju Miast. 

- zawodnicy i zawodniczki nie posiadający licencji zawodniczej (powyżej 23 lat),
- zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję B, 
- 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: z preferowanym terminem startu do 4.03.2019 r. przyjmuje Ewa Iwicka na 
adres e-mail: ewa_iwicka@wp.pl lub sms na nr tel. 506172611.

Plan gier będzie sporządzany na bieżąco wg kolejności zgłoszeń, przy czym godziny 
popołudniowe będą w pierwszej kolejności zarezerwowane dla zawodników przyjezdnych.

8. Sprawy organizacyjne: każdy zawodnik zgłasza się do sekretariatu zawodów minimum 20 
minut przed planowanym wejściem na tor. Z uwagi na dużą liczbę chętnych dopuszcza się 
możliwość zmian w planie gry (w przypadku nieobecności zgłoszonych zawodników), wg 
zasady że obecni na kręgielni zawodnicy będą mogli zagrać we wcześniejszym bloku.

9. Zasady rozegrania zawodów: Turniej rozgrywany jest na 60 rzutów do pełnych. Każdy 
uczestnik zawodów rozpoczyna grę na jednym z 6 torów (tor jest losowany przed grą) i 
wykonuje 4 x 15 rzutów. O kolejności w klasyfikacji turnieju decyduje w pierwszej kolejności 
łączny wynik (60 rzutów), a następnie liczba strąconych 9, 8 itd.

10. Klasyfikacja jest prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja drużynowa 
miast. Ilość zawodniczek i zawodników z danego miasta, startujących w turnieju jest 
nieograniczona, ale do klasyfikacji zaliczane są trzy najlepsze wyniki.

11. Zasady techniczne: szachownice będą konserwowane co 8 bloków, rozgrzewka na torach 
3 minuty. Wyniki będą publikowane na stronie patronackiej http://kregle.net oraz na stronie 
Turnieju Miast http://turniejmiast.pzkregl.pl
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