
INFORMACJA i REGULAMIN 
Indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Polski 

 
w grze do pełnych 

 
LUBIN – 28-30.08.2020 r. 

 
 

 

Najważniejsze informacje:  

1. Zarządzający (Główny Organizator) – Polski Związek Kręglarski 
2. Współorganizatorzy – Regionalne Centrum Sportowe Lubin 
3. Miejsce rozgrywania zawodów – kręgielnia 4-torowa RCS Lubin 
4. Termin rozgrywania zawodów – 28-30.08.2020 r. 
5. Warunki uczestnictwa – w Mistrzostwach mogą brać udział wszyscy kręglarze klasyczni 

(kobiety i mężczyźni, powyżej 23 lat) z całej Polski, którzy chcą czynnie uczestniczyć w 
rywalizacji sportowej oraz przy okazji utrzymywać kontakty z innymi graczami. W 
Mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki, którzy nie posiadają licencji 
zawodniczej, zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję B oraz zawodnicy i zawodniczki 
posiadający licencję A po ukończeniu 50 roku życia. W mistrzostwach nie mogą startować 
Reprezentanci Polski z poprzednich 2 sezonów kręglarskich. Mistrzostwa są organizowane w 
formule Open, co oznacza, że udział mogą brać zawodnicy zrzeszeni w klubach ale również 
zawodnicy startujący bez przynależności klubowej. 

6. Opłaty: 40 zł za zawodnika/czkę (zawodnik/czka z licencją rabat 10 zł) – UWAGA – z uwagi 
na to, że zawody są rozgrywane za sezon 2019/2020 – obowiązują licencje za sezon 
2019/2020. 

7. Termin zgłoszeń – 20.08.2020 r. 
8. Termin zamknięcia ostatecznego planu gier – 20.08.2020 r. (plan gier będzie tworzony na 

bieżąco w trakcie zgłaszania, jeśli są dodatkowe uwagi co do określenia godzin startu – 
obowiązuje zasada „kolejności zgłoszeń“) 

9. Kontakt do zgłoszeń – Jarosław Bonk – jarek.bonk@pzkregl.pl  
10. Sędzia Główny – wyznaczony przez Kolegium Sędziów SKK 
11. Konkurencje – drużynowe (3-osobowe) Kobiet i Mężczyzn, indywidualna Kobiet i Mężczyzn 
12. Ramowy program – 28-29.08.2020 start drużyn oraz eliminacje indywidualne, 30.08.2020 - 

finały indywidualne. 
13. Strona internetowa – www.kregle.net 

 
 
Sprawy regulaminowe 
 
Organizatorzy:  
Polski Związek Kręglarski  
RCS Lubin 
 
Patronat medialny     
www.kregle.net 
 

1. Celem organizowanych rozgrywek jest popularyzacja i rozwój kręglarstwa klasycznego jako 
sportu dla każdego. 

2. Sędzia Główny i reszta Komisji Sędziowskiej jest wyznaczona przez Kolegium Sędziów PZK 
SKK.  

3. Zawodnicy i zawodniczki powinni wykazać się ważną kartą zdrowia. Możliwy jest start na 
mocy złożonego oświadczenia o osobistej odpowiedzialności uczestnika w zawodach. 
Oświadczenia będą dostępne w sekretariacie zawodów. 

4. Organizatorzy ustalają harmonogram zawodów zapewniając jak najdogodniejsze warunki  
startu wszystkim zgłoszonym zawodnikom. Harmonogram będzie opublikowany w 
serwisie internetowym www.kregle.net i uaktualniany na bieżąco. Harmonogram startu jest 
ostateczny i z uwagi na ilość startujących zawodników oraz chęć unikania konfliktowych  
sytuacji będzie bezwzględnie przestrzegany celem sprawnego i obiektywnego 
przeprowadzenia zawodów.  

5. Zawodnicy lub/i zawodniczki mają obowiązek zgłosić się u Sędziego Głównego zawodów na 
20 minut przed wyznaczoną godziną startu. Nie istnieje możliwość zmiany godziny startów. 

6. Drużyny muszą zostać zgłoszone w sekretariacie zawodów przed startem pierwszego 
zawodnika danej drużyny, w innym razie start drużyny nie będzie mógł być zaliczony. 



7. Drużyny występują w składach 3-osobowych i mogą reprezentować klub a także mogą 
reprezentować zakład pracy. Możliwe są nazwy własne drużyn, zgłoszone do sekretariatu 
zawodów. 

8. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki przystępujący do zawodów wykonują 3 minuty rzutów 
próbnych na pierwszym z torów. 

9. Każda zawodniczka i każdy zawodnik oddaje po 60 rzutów (4x15 rzutów na każdym torze).  
10. O kolejności w klasyfikacji drużynowej decyduje w pierwszej kolejności suma wyników 

wszystkich zawodników/zawodniczek w drużynie (3x60 rzutów), następnie mniejsza liczba 
rzutów zerowych, następnie porównywane są wyniki najsłabszych zawodników w drużynie. 

11. O kolejności w klasyfikacji indywidualnej decyduje w pierwszej kolejności łączny wynik (60 
rzutów w eliminacjach, 120 rzutów w finale) a następnie mniejsza liczba rzutów zerowych, 
następnie porównywane są najniższe wyniki setów (torów).  

12. Do zawodów nie zostaną dopuszczeni zawodnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu lub  
podobnie działającego środka.  

13. Zawody są rozgrywane wg ogólnie obowiązujących przepisów kręglarskich. 
14. Wszystkie sporne sytuacje rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.  
15. Przedstawiając powyższe warunki mamy nadzieję, że startujący zawodnicy podejdą do nich z  

pełnym zrozumieniem i odpowiedzialnością dla dobra atmosfery zawodów.  
        
 
W imieniu organizatorów   
Przewodniczący SKK PZKręgl. 
Maciej Kląskała 
 


