1. Memoriał Ryszarda Bonka
turniej juniorów/-ek młodszych i juniorów/-ek
w kręglarstwie klasycznym • 2019/2020
1. Organizator: Klub Sportowy „Alfa-Vector” Tarnowo Podgórne, VECTOR Technika Sprężonego
Powietrza
2. Termin: 07-09.08.2020 r.
3. Termin zgłoszeń: 02.08.2020 r. do godz. 23.59 (wyłącznie na adres e-mail)
4. Adres zgłoszeń: e-mail: alfavector@poczta.fm
5. Kręgielnia: Kręgielnia Vector 4-torowa w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka 21,
62-080 Tarnowo Podgórne, GPS 52°27'58.9"N, 16°40'12.5"E
6. Sędzia Główny: Tomasz Masłowski
7. Konkurencje:
a. juniorki mł. - 120 rzutów (eliminacje i finał)
b. juniorzy mł. - 120 rzutów (eliminacje i finał)
c. juniorki - 120 rzutów (eliminacje i finał)
d. juniorzy - 120 rzutów (eliminacje i finał)
8. Szczegółowy plan startów: zostanie ustalony po terminie zgłoszeń, według najlepszych
praktyk gwarantujący udział wszystkim chętnym. Pierwszeństwo gry w sobotę od godziny 13:00
mają kluby przyjezdne z najdalszych miast. W przypadku dużej liczby zgłoszeń przewidujemy
grę już od czwartku 06.08.2020 r. Plan startowy zostanie opublikowany najpóźniej do dnia
03.08.2020 r. na stronie www.kregle.net
Ilość miejsc finałowych zostanie ustalona po terminie zgłoszeń i będzie uzależniona od ilości
zawodniczek/-ów zgłoszonych do poszczególnych kategorii wiekowych.
Plan gier będzie opracowany na podstawie zgłoszeń i ma na celu najlepsze rozstawienie
zawodniczek i zawodników – nie obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.
9. Warunki uczestnictwa:
a. zgłoszenie do zawodów w terminie do 02.08.2020 r.
b. posiadanie licencji zawodniczej ważnej na sezon 2019/20 w kategorii młodzik/-czka junior/-ka mł. (licencja A).
c. ważna karta zdrowia zawodnika/czki
d. uiszczenie opłaty startowej (faktury wystawiane i przesyłane drogą mailową)
e. stawienie się zawodnika/czki u sędziego na minimum 20 min. przed planowaną godziną
startu.
10. Noclegi: we własnym zakresie
11. Opłaty startowe:
- kat. juniorka mł. i junior mł. - 30,00 zł / zawodniczkę/-a
- kat. juniorka i junior - 30,00 zł / zawodniczkę/-a

12. Plan ramowy:
- 07.08.2020 r. (piątek) – starty eliminacyjne wszystkich kategorii wiekowych
- 08.08.2020 r. (sobota) – starty eliminacyjne wszystkich kategorii wiekowych
- 09.08.2020 r. (niedziela) – starty finałowe wszystkich kategorii wiekowych
13. Zasady gry:
- eliminacje turnieju rozgrywane są w konkurencji indywidualnej juniorek młodszych, juniorów
młodszych, juniorek i juniorów w systemie sportowym (1 x 120 rzutów) – jeden start.
O zwycięstwie w turnieju decyduje suma wyników startu eliminacyjnego i finałowego.
- zawodnicy przystępujący do zawodów mają po 5 minut rzutów treningowych.
rzuty próbne - zgodnie z KRS - część 2 - punkt 5.6.4
- zawody rozgrywane są zgodnie z Kręglarskim Regulaminem Sportowym
Link do KRS - część 2: http://skk.pzkregl.pl/files/2018/07/KRS-czesc-2-2018.pdf
14. Sprawy sporne, protest / sprzeciw:
Kwestie sporne rozstrzyga Komisja Sędziowska
Protest można zgłosić zgodnie z KRS - część 2 – punkt 10.6
15. Doping:
zgodnie z KRS - cześć 1 - punkt. 7
Link do KRS - część 1: http://skk.pzkregl.pl/files/2011/11/KRS_CZESC_1.pdf
16. Nagrody w każdej kategorii:
1 m. - statuetka, dyplom, upominek
2 m. - statuetka, dyplom, upominek
3 m. - statuetka, dyplom, upominek
4 m. - dyplom, upominek
5 m. - dyplom, upominek
6 m. - dyplom, upominek
17. Postanowienia różne:
a. udział wszystkich uczestników w uroczystej ceremonii zakończenia jest mile widziany :)
(dekoracja do 6 miejsca)
b. organizator zawodów zapewnia sprawne działanie kręgielni oraz przygotowanie
kosmetyczne torów w sposób zapewniający osiąganie jak najlepszych rezultatów.
c. organizator zobowiązany jest do ciągłego wprowadzania wyników do systemu online
na stronie www.kregle.net zgodnie z instrukcjami Kapitana Sportowego.

Sporządził:
Zarząd KS „Alfa-Vector”
Dnia: 19.06.2020 r.

