
INFORMACJA i REGULAMIN 
 
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów oraz Mistrzostwa Polski Par Seniorek i Seniorów 
TUCHOLA – 27-28.04.2019 r. 
 (zgodnie z kalendarzem Imprez PZK SKK sezon 2018/19) 
 
Najważniejsze informacje 
1. Zarządzający (Główny Organizator) – Polski Związek Kręglarski 
2. Współorganizatorzy – MLKS Tucholanka Tuchola, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi 
3. Miejsce rozgrywania zawodów – kręgielnia 6-torowa w Tucholi 
4. Termin rozgrywania zawodów – 27-28.04.2019 
5. Warunki uczestnictwa – Juniorzy/rki oraz Seniorzy/rki, posiadający licencję A 
6. Opłaty:  - start tylko indywidualnie - 40 zł za zawodnika/czkę 

- start tylko w parze - 40 zł za zawodnika/czkę 
- start w parach i indywidualnie – 45 zł za zawodnika/czkę 

7. Termin zgłoszeń – 18.04.2019 r. 
8. Kontakt do zgłoszeń – Jarosław Bonk  e-mail: jarek.bonk@pzkregl.pl 
9. Sędzia Główny – Zdzisław Krueger 
10. Konkurencje – pary Seniorów, pary Seniorek, indywidualna Seniorów, indywidualna Seniorek 
11. Ramowy program – eliminacje indywidualne i Turniej Par 27.04.2019; półfinały i finały 
indywidualne 28.04.2019. W przypadku dużej liczby zgłoszeń – starty par i eliminacje indywidualne 
mogą rozpocząć się w piątek 26.04.2019 r. 
12. Strona internetowa – www.kregle.net, www.skk.pzkregl.pl 
13. Termin ogłoszenia szczegółowego planu gier – 20.04.2019 r. 
 
Sprawy regulaminowe  
Organizatorzy:  
Polski Związek Kręglarski 
MLKS Tucholanka Tuchola 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi 
Patronat medialny 
www.kregle.net 
 

1. Celem turnieju jest wyłonienie Mistrzów Polski w kategorii Seniora i Seniorki w sezonie 
2018/2019. 

2. Sędzia Główny i reszta Komisji Sędziowskiej jest wyznaczona przez Kolegium Sędziów PZK 
SKK. 

3. Zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać aktualną licencję PZK (licencja A) oraz ważną kartę 
zdrowia. 

4. Organizatorzy ustalają harmonogram zawodów zapewniając jak najdogodniejsze warunki 
startu wszystkim zgłoszonym zawodnikom. Harmonogram musi zostać opublikowany w 
serwisie internetowym www.kregle.net i na stronie Sekcji Kręglarstwa Klasycznego PZKregl. 
skk.pzkregl.pl najpóźniej do dnia 20.04.2018 r. Harmonogram startu jest ostateczny i będzie 
bezwzględnie przestrzegany celem sprawnego i obiektywnego przeprowadzenia zawodów. 

5. Zawodnicy i zawodniczki mają obowiązek zgłosić się u Sędziego Głównego zawodów na 20 
minut przed wyznaczoną godziną startu. Niespełnienie tego warunku może skutkować żółtą 
kartką. 

6. Podczas całych zawodów dozwolona jest kontrola trzeźwości zawodników i zawodniczek 
uczestniczących w Mistrzostwach Polski. Pozytywny wynik badania na zawartość alkoholu w 
wydychanym powietrzu skutkuje dyskwalifikacją. 

7. Zawody rozgrywane są w konkurencji par Seniorów i Seniorek w systemie sportowym (2 x 120 
rzutów) – jeden start. Start w parze jest również startem w eliminacjach turnieju 
indywidualnego. 

8. Turniej indywidualny składa się z 3 startów (eliminacje podczas turnieju par, półfinał oraz 
finał). 

9. Zawodnicy startujący w parze muszą grać obok siebie i w tych samych strojach sportowych. 
10. Zawodnicy przystępujący do zawodów mają po 5 minut rzutów treningowych. 
11. Zawody są rozgrywane zgodnie z Kręglarskim Regulaminem Sportowym. 
12. Kwestie sporne rozstrzyga Komisja Sędziowska. 
13. Ilość osób awansujących do półfinału zostanie podana razem z planem startowym w dniu 

20.04.2018 i ustalona będzie na podstawie ilości zgłoszeń. W finale zagra sześć najlepszych 
zawodniczek i sześć najlepszych zawodników – decyduje suma dwóch gier (eliminacji i 
półfinału). 

14. Zwycięzcy otrzymują: medale, dyplomy oraz szarfy w kategoriach indywidualnych. 
 
W imieniu organizatorów: 
Przewodniczący Sekcji Kręglarstwa Klasycznego 
Polskiego Związku Kręglarskiego 
Maciej Kląskała 


