
 

Mistrzostwa Polski Seniorów A 

1. Zarządzający: Polski Związek Kręglarski  

2. Organizator: Klub Sportowy „Start” Gostyń 

3. Termin:  21-23 sierpień 2020 r. 

4. Termin zgłoszeń: 10.08.2020 r. godz. 24:00 

5. Adres zgłoszeń: Marek Podyma - mpodyma@powiat.gostyn.pl  

6. Kręgielnia: Kręgielnia w Gostyniu 

7. Sędzia Główny: wg powołań Kolegium Sędziów SKK 

8. Konkurencje: Indywidualna w kat. powyżej 50 lat oraz powyżej 60 lat. 
Uwaga! Mistrzów Polski w kat. powyżej 60 lat wyłoni pierwszy start. 
Zawodnicy i zawodniczki pow. 60 lat startują równolegle w zawodach w 
kat. powyżej 50 lat. 

9. UWAGA - z uwagi na to, że zawody są również turniejem kwalifikacyjnym 
do Mistrzostw Europy powyżej 60 lat - należy to zgłosić przed startem. 
Jeśli startujący będzie startował w turnieju kwalifikacyjnym kilka razy (na 
co pozwala regulamin turnieju kwalifikacyjnego) - do Mistrzostw Polski 
liczy się tylko i wyłącznie pierwszy start. 

10. Program wstępny: 21-22.08.2020 - eliminacje,  23.08.2020 - finał 

10. Warunki uczestnictwa: 

- ukończone 50 lat oraz posiadanie licencji zawodniczej ważnej na sezon 
2019/2020 (zawody są rozgrywane za sezon 2019/2020 - stąd 
obowiązuje licencja za sezon miniony) w kategorii Senior/ka typu A lub 
B, ważnej karty zdrowia lub zaświadczenia wystawionego przez lekarza 
uprawnionego do orzekania w sporcie kwalifikowanym o możliwości startu w 
tych dniach w zawodach kręglarskich lub oświadczenia o występowaniu w 
zawodach na własną odpowiedzialność. 

11. Noclegi: noclegi należy zapewnić sobie we własnym zakresie 

12. Opłaty startowe: 40 zł - start tylko w MP, 50 zł - start zaliczany do   
 kwalifikacji ME (każdy następny start w kwalifikacjach ME - 50 zł) 



13. Szczegółowy plan startów: Ostateczny plan startów zostanie 
opublikowany w dniu 13.08.2020 r. na stronie internetowej kregle.net 

14. Zasady gry: zawody będą rozgrywane tradycyjnym systemem 
sportowym. Eliminacje - 120 rzutów - gra sportowa (4x30 rzutów), finały - 120 
rzutów - gra sportowa (4x30 rzutów). Liczba finalistów będzie uzależniona od 
liczny uczestników i ogłoszona w dniu 13.08.2020 r. - razem z planem gry.


