
INFORMACJA  I  REGULAMIN  
Turnieju  Miast 

 
Racibórz  26.09.2020r 

 
Najważniejsze  informacje: 
Zawody  są  rozgrywane  w  ramach  cyklu  Turnieju  Miast, organizowanych  przez  Polski  Związek  Kręglarski 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       

Racibórz Brzesko  Leszno  Wronki Gostyń Poznań Tuchola Sieraków 
25-26.09.2020 16-17.10.2020 27-28.11.2020 22-24.01.2021 05-06.02.2021 05-05.03.2021 09-10.04.2021 07-08.05.2021 

 
1.Zarządzający / Główny  Organizator / - Polski  Związek  Kręglarski 
2.Współorganizatorzy – Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  Racibórz 
3.Miejsce  rozgrywania  zawodów – kręgielnia 4 – torowa  OSiR  Racibórz 
4.Termin  rozgrywania  zawodów  - 25-26.09.2020r. 
a) 25.09.2020  od  godziny 18.00 do  21.20 ( ostatni  blok ) 
b) 26.09.2020  od  godziny 9.00  
5. Uprawnieni  do  startu 
a) zawodnicy  i  zawodniczki  nie  posiadający  licencji  zawodniczej, 
b) zawodnicy  i  zawodniczki posiadający  licencję  B, oraz 
c) zawodnicy  i  zawodniczki posiadający licencję  A / powyżej  50  roku  życia /. 
7.Opłata startowa: 35 złotych od każdego zawodnika, z czego 5 zł przeznaczone jest na pulę nagród cyklu 
Turnieju Miast, zgodnie z regulaminem tego cyklu. Zawodnicy posiadający licencję PZKręgl. otrzymują rabat w 
wysokości 10 zł i płacą za start 25 zł. 
1. Zgłoszenia do dnia 24.09.2020 należy dokonać podając imię i nazwisko oraz nazwę miejscowości na 

formularzu na stronie http://prihlaska.unas.cz/turnaj_prihlaska.php?id_turnaj=124  W razie rezygnacji lub 
przeniesienia  terminu albo innych problemów prosimiy kontaktować się z Maciejem Basistą na nr 
783 822 282 lub  mac_bas@op.pl albo z Jerzym  Kwaśnym kwasnyosir@wp.pl  nr  600 819 135. 

2. Sprawy organizacyjne: Każdy zawodnik zgłasza się do sekretariatu zawodów minimum 20 minut przed 
planowanym wejściem na tor. Dopuszcza się, w przypadku nieobecności zgłoszonych zawodniczek                                 
i zawodników, zmiany w planie gry wg zasady, że obecni na kręgielni uczestnicy będą mogli zagrać we 
wcześniejszym bloku. 

3. Zasady rozegrania zawodów: Każdy uczestnik zawodów rozpoczyna grę na jednym z 4 torów (tor jest 
losowany przed grą) i wykonuje 4 x 15 rzutów. O kolejności w klasyfikacji turnieju decyduje w pierwszej 
kolejności łączny wynik (60 rzutów) a następnie liczba strąconych 9, 8 itd. 

4. Zasady techniczne: dezynfekcja kul po każdym bloku, jeśli ktoś nawilża rękę wodą podczas gry powinien 
mieć swój pojemnik, rozgrzewka trwa 3 minuty lub 8 rzutów. Wyniki turnieju będą publikowane  na stronie 
patronackiej http://kregle.net oraz na stronie Turnieju Miast - http://turniejmiast.pzkregl.pl 

5. Sędzia Główny: Henryk  Lisowski 
 


