
II Amica Kids 
 

1. Organizatorzy: 

Amica S.A. , Klub Kręglarski „Dziewiątka-Amica” Wronki 

2. Termin rozgrywania zawodów: eliminacje i turniej par 31 maja (piątek) - 1 czerwca (sobota)  i  finały 2 czerwca 
(niedziela) 2019 r. 

3. Miejsce rozgrywania zawodów: Kręgielnia Miejska, Wronki, Plac Targowy 5 

4. Uczestnicy: turniej otwarty dla dzieci bez dolnego ograniczenia wieku do lat 15 (rocznik 2004 i młodsi) 

5. Komisja sędziowska: sędzia główny, sędziowie stolikowi, sędzia sekretarz. 

6. Klasyfikacje: 
ü Indywidualnie i Pary Dziewczynki - bez dolnego ograniczenia do rocznika 2008, 
ü Indywidualnie i Pary Chłopcy - bez dolnego ograniczenia do rocznika 2008, 
ü Indywidualnie i Pary Młodziczki - roczniki 2004-2007, 
ü Indywidualnie i Pary Młodzicy - roczniki 2004-2007, 

7. Kwalifikacje indywidualne do finałów oraz turniej par: 
a) 31 maja, w godzinach od godziny 10.00 – 14 bloków, ilość miejsc ograniczona do 56 zawodników (decyduje 

kolejność zgłoszeń), 
b) 1 czerwca, w godzinach od 12.00 do 19.00, 12 bloków, ilość miejsc ograniczona do 48 zawodników (decyduje 

kolejność zgłoszeń), 
c) Jeżeli zawodnik/zawodniczka jest zgłoszony zarówno do konkurencji indywidualnej oraz par uzyskany wynik jest 

jemu/jej zaliczony równocześnie do eliminacji indywidualnych oraz do wyniku w parze 
d) Zawodnicy z jednej pary nie muszą startować w tym samym bloku 
e) Para musi zostać zgłoszona do sędziego głównego przed startem pierwszego zawodnika z pary 
f) Ilość rzutów: 5 obowiązkowych rzutów próbnych do pełnych, a następnie 60 rzutów do pełnych (4x15); 
g) Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z Kręglarskim Regulaminem Sportowym. 
h) Ilość finalistów zostanie ogłoszona po zakończeniu zapisów do eliminacji, jednak nie będzie to mniej niż 8 

zawodniczek/zawodników w każdej z indywidualnych klasyfikacji 
i) Przy uzyskaniu równej liczby kręgli o miejscu w kwalifikacji indywidualnej: 
ü W pierwszej kolejności decyduje najwyższy wynik z toru 
ü W drugiej drugi z kolei wynik na torze, itd. 
j) Przy uzyskaniu równej liczby kręgli o miejscu w klasyfikacjach par: 
ü W pierwszej kolejności decyduje suma najwyższych wyników z torów każdego zawodnika z pary 
ü W drugiej kolejności suma drugich z kolei wyników z torów każdego zawodnika z pary, itd. 

8. Finały indywidualne: 
a) Termin 2 czerwca, 
b) Ilość rzutów: 5 obowiązkowych rzutów próbnych do pełnych, a następnie 60 rzutów kwalifikacyjnych do pełnych 

(4x15); 
c) Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z Kręglarskim Regulaminem Sportowym.  
d) O kolejności decyduje suma wyników z kwalifikacji i finałów 
e) Przy uzyskaniu równej liczby kręgli o miejscu decyduje: 
ü W pierwszej kolejności wynik finału 
ü W drugiej kolejności najwyższy wynik z toru w finale 
ü W trzeciej drugi z kolei najwyższy wynik z toru w finale itd. 

9. Nagrody: 
a) Organizatorzy zapewniają nagrody dla miejsc 1-6 w klasyfikacjach indywidualnych oraz dla miejsc 1-4 w klasyfikacjach 
par 
b) dekoracje najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach odbędą się w niedzielę 2 czerwca 
bezpośrednio po grach finałowych (godzina uzależniona od liczby finalistów). 

10. Zgłoszenia do Amica Kids przyjmowane będą na adres mailowy kk9wronki@gmail.com 

11. Termin zgłoszeń: zgłoszenia na bieżąco, rozpiska będzie na bieżąco dostępna na stronie internetowej www.kregle.net 

12. Wpisowe: w turnieju Amica Kids nie ma opłaty startowej 
 
13. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga jednoosobowo sędzia główny. 


