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INFORMACJA i REGULAMIN 
Mistrzostwa Polski Par i Tandemów Mieszanych 

w grze do pełnych 
 

POZNAŃ 01-03.10.2021 r. 
 

INFORMACJE 

1. Zarządzający (Główny Organizator) – Polski Związek Kręglarski 
2. Współorganizatorzy – KK Dziewiątka-Amica Wronki 
3. Miejsce rozgrywania zawodów – kręgielnia 4-torowa we Wronkach, Plac Targowy 5 
4. Termin rozgrywania zawodów – 01-03.10.2021 r. 
5. Warunki uczestnictwa – w mistrzostwach mogą brać udział kręglarze klasyczni (kobiety i 

mężczyźni, powyżej 23 lat) z całej Polski. W mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodnicy i 
zawodniczki nie posiadający 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 zawodniczki i zawodnicy z Kadry Narodowej 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:  - w parze 35,00 zł za zawodnika/czkę 
- w tandemie mieszanym 35,00 zł za zawodnika/czkę, 
- dla zawodniczek/zawodników posiadających ważną licencję PZKręgl. – rabat 10 zł 

w każdej konkurencji 
7. Termin zgłoszeń – 25.09.2021 r. – plan gier jest tworzony na bieżąco, w kolejności zgłoszeń 
8. Kontakt do zgłoszeń – Jarosław Bonk  e-mail: Jarek.Bonk@pzkregl.pl  
9. Sędzia Główny – Roman Bączkiewicz 
10. Konkurencje – pary i tandemy mieszane 
11. Ramowy program – SOBOTA – gry par, NIEDZIELA – gry tandemów mieszanych. 
12. Strona internetowa – www.kregle.net 
13. Termin ogłoszenia szczegółowego planu gier – plan gier jest tworzony na bieżąco 

 
 
SPRAWY REGULAMINOWE 
 

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

2. Sędzia Główny jest wyznaczony przez Kolegium Sędziów PZK SKK, reszta sędziów jest 
powoływana przez współorganizatora. 

3. Zawodnicy powinni posiadać ważną kartę zdrowia lub złożyć stosowne oświadczenie o stanie 
zdrowia i grze na własną odpowiedzialność. 



 

 

4. Organizatorzy ustalają harmonogram zawodów, prowadząc na bieżąco zapisy do planu gier, w 
kolejności zgłoszeń. 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. 

6. Podczas zgłoszenia się do Sędziego Głównego następuje losowanie torów, na których 
zawodnicy/czki rozegrają swoją grę (tory 1 i 2 lub tory 3 i 4). 

7. W konkurencji par - zawodnicy/czki rozgrywają grę obok siebie na sąsiednich torach 
(wylosowanych) 2 x 30 rzutów do pełnych. 

8. W konkurencji tandemów mieszanych – zawodnik i zawodniczka grają razem na wylosowanych 
torach – 2 x 60 rzutów (naprzemiennie – grę zaczynają mężczyźni).  

9. O kolejności w klasyfikacji par decyduje większa ilość strąconych łącznie kręgli. W przypadku 
równych wyników par o kolejności decyduje porównanie wyników zawodników/czek, którzy 
osiągnęli słabszy wynik w parze. W przypadku gdy wszystkie wyniki w parze są równe o kolejności 
decyduje większa liczba strąconych 9, następnie 8 itd. 

10. O kolejności w klasyfikacji tandemów mieszanych decyduje większa ilość strąconych łącznie 
kręgli. W przypadku równych wyników decyduje większa liczba strąconych 9, następnie 8 itd. 

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

pełnym zrozumieniem i odpowiedzialnością dla dobra atmosfery zawodów.  
        
 

W imieniu organizatorów   
 

Maciej Kląskała 
Przewodniczący 

SKK PZKręgl. 
 
 


