
Kręglarski turniej o PUCHAR RZEMIOSŁA 
z cyklu iPOS GRAND PRIX POLSKI 

 
 
 
 
Klub Kręglarski „Dziewiątka-Amica” Wronki zaprasza na VII PUCHAR RZEMIOSŁA, który 
jest dodatkowo rozgrywany w ramach cyklu iPOS Grand Prix Polski w kręglarstwie klasycznym 
w sezonie 2018/2019.  
Patronat: Cech Rzemiosł Różnych we Wronkach, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki 
Organizatorzy: 
Klub Kręglarski „Dziewiątka-Amica” Wronki, Polski Związek Kręglarski 
 
Termin: 
5-7 kwietnia 2019 r. 
 
Miejsce: 
Kręgielnia 4-torowa we Wronkach, Plac Targowy 5 
 
Uprawnieni do startu: 
zawodniczki i zawodnicy w kategoriach junior i senior na zasadach określonych w „Regulaminie 
iPOS Grand Prix Polski” 
 
Opłata startowa: 
45 złotych od każdego zawodnika, z czego 5 zł przeznaczone jest na pulę nagród cyklu Grand Prix 
Polski, zgodnie z regulaminem. 
 
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 03.04.2019 r. 
Zgłoszeń można dokonywać drogą mailową i sms’ową. 
UWAGA !!! PLAN GIER BĘDZIE ROBIONY NA BIEŻĄCO (na koniec każdego dnia wg 
kolejności zgłoszeń, w przypadku braku możliwości proponowanej godziny startu będziemy 
ustalać możliwe terminy z zainteresowanymi). 
 
Zgłoszenia przyjmuje: Maciej Kląskała – kk9wronki@gmail.com i sms: 603 922 066 
 
Plan zostanie opublikowany w internecie na stronie serwisu kręglarskiego kregle.net i będzie 
modyfikowany wg reguły opisanej powyżej. 
W przypadku dużego zainteresowania eliminacje zostaną rozegrane również w czwartek, w 
godzinach wieczornych. 
 
Noclegi: Rezerwacja noclegów we własnym zakresie. W Hotelu Olympic obowiązuje cena za pokój 
2-os. 160 zł + za ew. dostawkę 80 zł. Noclegi ze śniadaniami. Zwracamy uwagę na fakt bardzo 
małej dostępności noclegów w ostatnim czasie (prosimy o wcześniejsze rezerwacje). 
 
Zasady techniczne: konserwacja szachownic co 4 bloki, rozgrzewka 5 minut.  
Liczba finalistów 12 kobiet i 16 mężczyzn. 
 
Informacja: Informacje o turnieju ukażą się w Internecie, w lokalnych mediach a także w formie 
plakatów. 
 
Wyniki turnieju będą publikowane na stronie Grand Prix Polski www.gpp.kregle.net oraz na 
kręgielni. 
 
Sędzia Główny: Roman Bączkiewicz - sędzia klasy państwowej 

Turniej współfinansowany przez Gminę Wronki w ramach realizacji zadania: „Upowszechnianie kręglarstwa klasycznego i 
rozwój kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizowanie rozgrywek, zawodów, 
turniejów i innych imprez sportowych, udział w zawodach na terenie Polski i za granicą, wspieranie sportu masowego i rekreacji 
jak również popularyzacja sportu w środowisku lokalnym” 


