
MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW
indywidualne i par

Leszno •  09-11.10.2020 r.

1. Zarządzający: Polski Związek Kręglarski

2. Organizator: Klub Sportowy „Polonia 1912” Leszno

3. Termin: 09-11.10.2020 r.

4. Termin zgłoszeń: 04.10.2020 r. do godz. 23.59 (wyłącznie na adres e-mail)

5. Adres zgłoszeń: Kapitan Sportowy - Jarosław Bonk, e-mail: jarek.bonk@pzkregl.pl

6. Kręgielnia: Kręgielnia 4-torowa w Lesznie
GPS 51°49'53.0"N 16°35'15.6"E

7. Sędzia Główny: Ireneusz Kaczmarek.
Pozostały skład Komisji Sędziowskiej zostanie wyznaczony przez
Kolegium Sędziów PZKręgl. SKK.

8. Konkurencje: indywidualna seniorek i seniorów, par seniorek i seniorów (dopuszczeni do startu:
juniorki i juniorzy). UWAGA! Istnieje możliwość utworzenia par z zawodniczek lub zawodników 
dwóch klubów (nie obowiązuję zasada przynależności okręgowej) tylko w przypadku 
nieparzystej ilości zgłoszonych zawodników do konkurencji indywidualnej (osobno dla seniorek
i seniorów). Obowiązuje tu jednak zasada, że łączymy zawodniczki/-ków z najmniejszą ilością 
zgromadzonych punktów w Rankingu 2019/20 na dzień 29.02.2020 r. Zgłoszenie takiej pary 
musi być imienne z potwierdzeniem mailowym przez oba kluby!

9. Program wstępny:
Organizatorzy ustalają harmonogram zawodów zapewniając jak najdogodniejsze warunki startu 
wszystkim zgłoszonym zawodnikom. Harmonogram musi zostać opublikowany w serwisie 
internetowym www.kregle.net i na stronie Sekcji Kręglarstwa Klasycznego PZKregl. 
skk.pzkregl.pl najpóźniej do dnia 05.10.2020 r. Harmonogram startu jest ostateczny i będzie 
bezwzględnie przestrzegany celem sprawnego i obiektywnego przeprowadzenia zawodów.
Preferowany termin rozgrywania eliminacji to sobota 10.10.2020 r. W przypadku dużej liczby 
zgłoszeń gry eliminacyjne rozpoczną się w piątek 09.10.2020 r. lub w inny wcześniejszy dzień w
tygodniu po ustaleniu z gospodarzem zawodów i sędzią głównym. Informacja zostanie 
opublikowana po terminie zgłoszeń. Plan gier będzie opracowany na podstawie zgłoszeń i ma 
na celu najlepsze rozstawienie zawodniczek i zawodników – nie obowiązuje zasada
„kto pierwszy ten lepszy”. 

10. Warunki uczestnictwa:
a. zgłoszenie do zawodów w terminie do 04.10.2020 r.
b. posiadanie licencji zawodniczej ważnej na sezon 2019/20 w kategorii juniorka/junior lub 

seniorka/senior (licencja A)
c. ważna karta zdrowia zawodnika/czki

(patrz zakładka: Okresowe badania lekarskie - COVID-19)
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. Niespełnienie tego warunku może skutkować otrzymaniem żółtej kartki.

https://drive.google.com/file/d/1HXJTCBPQmZgynwjQ8huT5DxNPIw0tGp2/view?usp=sharing
mailto:jarek.bonk@pzkregl.pl


11. Noclegi: we własnym zakresie

12. Opłaty startowe:
- udział tylko w konkurencji indywidualnej - 40,00 zł / zawodnik/czka
- udział tylko w konkurencji par – 40,00 zł / zawodnik/czka
- udział w konkurencji indywidualnej i par – 45,00 zł / zawodnik/czka

13. Plan ramowy – zgodnie z planem startowym umieszczonym na stronie www.kregle.net
- 09.10.2020 r. (piątek) – eliminacje indywidualne i turniej par seniorek i seniorów
- 10.10.2020 r. (sobota) – eliminacje indywidualne i turniej par seniorek i seniorów
- 11.10.2020 r. (niedziela) – finał indywidualny seniorek i seniorów

14. Zasady gry:
- zawody rozgrywane są w konkurencji par seniorek i seniorów w systemie sportowym 

 (2 x 120 rzutów) – jeden start. Start w parze jest również startem w eliminacjach turnieju 
indywidualnego. Turniej indywidualny rozgrywany jest w formule eliminacji, półfinału i finału 
(3 x120 rzutów).

- zawodnicy startujący w parze muszą grać obok siebie, w równych strojach sportowych
(dotyczy wyłącznie zawodniczek i zawodników reprezentujących jeden klub)

- 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 

15. Sprawy sporne, protest / sprzeciw:
Kwestie sporne rozstrzyga Komisja Sędziowska
Protest można zgłosić zgodnie z KRS - część 2 – punkt 10.6

16. Doping:
zgodnie z KRS - cześć 1  - punkt. 7
Link do KRS - część 1: http://skk.pzkregl.pl/files/2011/11/KRS_CZESC_1.pdf

17. Kontrola trzeźwości:
Podczas całych zawodów dozwolona jest kontrola trzeźwości zawodników i zawodniczek
uczestniczących w Mistrzostwach Polski. Pozytywny wynik badania na zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu skutkuje dyskwalifikacją.

18. Nagrody:
1 m. - Tytuł Mistrza/-ni Polski, medal, dyplom
2 m. - Tytuł I Wicemistrza/-ni Polski, medal, dyplom
3 m. - Tytuł II Wicemistrza/-ni Polski, medal, dyplom

19. Postanowienia różne:
a. udział wszystkich medalistów w uroczystej ceremonii zakończenia Mistrzostw Polski jest 

obowiązkowy [dekoracja do 3 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 SKK PZKręgl.
Dnia: 17.09.2020 r.
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