KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
Gostyń • 29-31.03.2019 r.
1. Zarządzający: PZKręgl.
2. Organizator: PZKręgl., KS Start Gostyń, OSiR Gostyń
3. Termin: 29-31.03.2019 r.
4. Miejsce zawodów: kręgielnia 6-torowa OSiR Gostyń, ul. Strzelecka 27
5. Sędzia główny: Roman Bączkiewicz (kl. P)
6. Konkurencje: drużynowa, par, indywidualnie, sprint, tandem mieszany
7. Zgłoszenia:
Imienne wyłącznie drogą mailową do 21.03.2019 r. - do Kapitana Sportowego - Jarosław Bonk -> jarek.bonk@pzkregl.pl
Podanie składu drużyny: przed startem pierwszego zawodnika z drużyny
Podanie składu pary: przed startem pary
Zgłoszenie tandemów mieszanych: sobota 30.03.2019 r. do godziny 10.00
Zgłoszenie sprintów: sobota 30.03.2019 r. do godziny 10.00
UWAGA!!! Termin zgłoszeń tandemów mieszanych oraz sprintów może zostać zmieniony i podany w osobnym komunikacie
organizacyjnym.
8. Program ramowy:
Szczegółowy program zawodów zostanie przygotowany po otrzymaniu zgłoszeń imiennych i może ulec korekcie, w zależności
od liczby zgłoszeń.
29.03.2019 r. (piątek)
Mistrzostwa Polski Par Juniorek mł. i Juniorów mł. - eliminacje indywidualne i start par
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek mł. i Juniorów mł.
30.03.2019 r. (sobota)
Mistrzostwa Polski Par Juniorów mł. - eliminacje indywidualne i start par
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek mł. i Juniorów mł.
MP Tandemów Mieszanych
MP Sprintów Juniorek mł. i Juniorów mł.
31.03.2019 r. (niedziela)
Finały indywidualne
Uroczyste zakończenie Mistrzostw Polski odbędzie się po zakończeniu finałów indywidualnych. Do dekoracji wychodzą
zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w strojach sportowych.
UWAGA! W konkurencji sprint nie będą rozgrywane pojedynki o 3. miejsce (dwa brązowe medale). O punktacji w
Współzawodnictwie Sportowym Młodzieży miejsc 3. i 4. zadecyduje większa suma strąconych kręgli w półfinale. W przypadku
równych wyników o kolejności miejsc decydować będzie wyższy wyniki z wcześniej rozegranych rund.
9. Warunki uczestnictwa:
W zawodach mogą brać udział:
- zawodnicy urodzeni między 01.07.2000 r. – 30.06.2004 r.
- zawodnicy z licencją PZKręgl. opłaconą na sezon 2018/19.
- zawodnicy posiadający ważną kartę zdrowia.
- zawodnicy zgłoszeni przez kluby dokonane w nieprzekraczalnym terminie zgłoszeń
10. Sposób przeprowadzenia zawodów:
START PIERWSZY
Turniej par i eliminacje indywidualne - 120 rzutów meczowych [ 4x30 (15P+15Zb) ]
Start drużynowy 4x120 rzutów meczowych.
Kluby, które mają wystarczającą liczbę zawodniczek i zawodników, mogą wystawić więcej niż 1 drużynę.
W przypadku braku możliwości wystawienia choć jednej drużyny klubowej są możliwe wypożyczenia zawodniczek i zawodników

z innego klubu (za zgodą klubu). Wypożyczenie jest płatne na rzecz PZKręgl. i wynosi, zgodnie z tabelą opłat na sezon 2018/19
- 50 zł/os.
Drużynowe Rekordy Polski będą uznawane bez konieczności zgłaszania ich do sędziego głównego.
Przed startem na pierwszym torze 5 minut rzutów treningowych
START DRUGI
60 rzutów meczowych [ 2x30 (15P+15Zb) ] (turniej tandemów mieszanych) startują zawodniczki i zawodnicy wyznaczeni przez
trenerów klubowych. Limity zgłoszeń: 1 TM możliwy do utworzenia – 1 TM, 2-4 TM możliwych do utworzenia – 2 TM, 5 i więcej
TM możliwych do utworzenia – 3 TM. Istnieje możliwość sparowania tandemów mieszanych z zawodników dwóch klubów, lecz
wyłącznie w przypadku gdy oba kluby nie mogą zgłosić do gry tandemu klubowego. Tandem taki można utworzyć wyłącznie z
zawodników w ramach jednego województwa.
Przed startem na pierwszym torze 6 minut rzutów treningowych.
START TRZECI
Sprint - pojedynki pucharowe [ 2x20rzutów (10P+10Zb) ]. Startują zawodnicy/czki wyznaczeni przez trenerów klubowych. Limity
zgłoszeń dla każdej kategorii z osobna: 1-2 zgłoszonych zawodników/czek – 1 zawodnik/czka, 3-4 zgłoszonych
zawodników/czek – 2 zawodników/czki, 5 i więcej – 3 zawodników/czki.
Przed każdym pojedynkiem 3 minuty rzutów treningowych.
Za wygrany pojedynek 1 pkt.
REMIS NA TORZE
Przy remisie na torze po 1. rzucie zwycięstwa.
Zawodnik/czka która strąci więcej kręgli zdobywa 1 pkt.
W rzutach zwycięstwa jako pierwszy wykonuje swój rzut zawodnik/czka na torze nieparzystym.
Gramy do czasu wyłonienie zwycięzcy bez zmiany torów.
REMIS 1:1
Przy remisie po dwóch torach zawodnicy/czki wykonują po 3. rzuty zwycięstwa.
Zawodnik/czka, która strąci więcej kręgli wygrywa pojedynek i awansuje do dalszych gier.
Jako pierwszy wykonuje swój rzut zawodnik/czka na torze nieparzystym.
Rzuty wykonujemy na przemian.
Wygrywa zawodnik, który strąci więcej kręgli.
W przypadku strącenia równej ilości kręgli następuje zmiana torów i zawodnik/czka ponownie wykonują po trzy rzuty.
Gramy w ten sposób do momentu wyłonienia zwycięzcy.
START CZWARTY
120 rzutów [ 4x30 (15P+15Zb) ] finały indywidualne z udziałem 24. juniorów młodszych i 18. juniorek młodszych z najlepszymi
wynikami po eliminacjach.
11. Limity startujących:
W konkurencjach indywidualnej, par i drużynowej nie ma limitów startujących. Limity startujących obowiązują w konkurencjach
tandem mieszany oraz sprint i zostały podane w pkt. 10 (START DRUGI, START TRZECI). Limity będą weryfikowane w
sekretariacie zawodów podczas zgłoszeń Kierowników ekip do Mistrzostw Polski.
12. Opłaty startowe:
Start drużynowy - 100,00 zł/druż.
Start tylko w parze - 35,00 zł/os.
Start tylko indywidualnie - 35,00 zł/os.
Start zawodnika/czki w parach oraz indywidualnie - 40,00 zł/os.
Start w tandemie mieszanym - 12,00 zł/os.
Start w spincie - 12,00 zł/os.
13. Szczegółowy plan startowy:
Szczegółowy plan startowy zostanie opublikowany najpóźniej do dnia 25.03.2019 r. za pośrednictwem serwisu internetowego
www.kregle.net
__________________________
Z kręglarskim pozdrowieniem
DOBRY RZUT!
Jarosław Bonk
Kapitan Sportowy SKK PZKręgl.

