REGULAMIN TURNIEJU MIAST 2021/2022
W KRĘGLARSTWIE KLASYCZNYM W GRZE DO PEŁNYCH
1. CEL
TURNIEJ MIAST w kręglarstwie klasycznym jest cyklem turniejów, organizowanych w celu
propagowania sportu kręglarskiego oraz integracji środowiska kręglarskiego w Polsce.
2. ORGANIZATOR
Organizatorem TURNIEJU MIAST jest Polski Związek Kręglarski - Sekcja Kręglarstwa
Klasycznego, we współpracy z organizatorami turniejów, wchodzących w skład cyklu.
3. UCZESTNICY
We wszystkich turniejach mogą brać udział wszyscy kręglarze klasyczni (kobiety i mężczyźni,
powyżej 23 lat) z całej Polski, którzy chcą czynnie uczestniczyć w indywidualnej oraz
drużynowej rywalizacji sportowej i przy okazji utrzymywać kontakty z innymi graczami.
W Turnieju Miast mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki nie posiadający licencji
zawodniczej, zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję B oraz zawodnicy i zawodniczki
posiadający licencję A (powyżej 50 roku życia).
W Turnieju Miast nie mogą startować Reprezentanci Polski z poprzednich 2 sezonów
kręglarskich.
Wszystkie turnieje są organizowane w formule Open, co oznacza, że udział mogą brać
zawodnicy zrzeszeni w klubach ale również zawodnicy startujący bez przynależności klubowej.
4. FORMUŁA ROZGRYWANIA
Każdy turniej składa się z jednego startu na 60 rzutów. Klasyfikacja w turnieju będzie
prowadzona osobno dla mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja drużynowa miast.
Ilość zawodników i zawodniczek z danego miasta, startujących w turnieju jest nieograniczona
ale do klasyfikacji zaliczane będą trzy najlepsze wyniki.
Każdy uczestnik przed swoim pierwszym startem w cyklu Turnieju Miast deklaruje, które
miasto reprezentuje. Nie ma tu żadnej dyscypliny, jeśli chodzi o posiadanie licencji czy
przynależność klubową (raczej decyduje miejsce zamieszkania).
5. WYMOGI ORGANIZACYJNE
a. Każdy organizator ustala niezbędne funkcje:
i.
Kierownik organizacyjny turnieju – osoba wskazana przez Sekcję Kręglarstwa Klasycznego
Polskiego Związku Kręglarskiego jako podejmująca decyzje organizacyjne w danym
turnieju;
ii.
Sędzia Główny – powołany przez Kolegium Sędziów SKK w uzgodnieniu z gospodarzem
turnieju;
iii.
Komisja sędziowska – sędziowie, którzy będą wspomagać prace Sędziego Głównego (liczba
sędziów w gestii organizatora turnieju – ilość niezbędna do sprawnego przeprowadzenia
zawodów);
iv.
Sekretariat zawodów – wymagane połączenie z Internetem w celu aktualizacji wyników
online (PZK zapewnia wsparcie w zakresie przygotowania internetowego serwisu
informacyjnego);

6. WPISOWE
Wpisowe do zawodów w każdym turnieju to 35zł od zawodnika. Zawodnicy posiadający
licencję PZK otrzymują rabat w wysokości 10zł.
Od każdego startującego odprowadzona zostaje składka 5zł do Polskiego Związku
Kręglarskiego.
7. NAGRODY
Nagrody w poszczególnych turniejach ustala organizator danego turnieju.
Nagrody dla zwycięzców całego cyklu w obu kategoriach :
I miejsce – dyplom + puchar
II miejsce – dyplom + puchar
III miejsce – dyplom + puchar
Dodatkowe nagrody finansowe dla zwycięzców całego cyklu w kategorii kobiet i mężczyzn
zostaną wręczone na zakończenie cyklu. Ich wysokość zostanie określona w zależności od ilości
zawodników startujących w całym cyklu i zebranej puli nagród.
Dla najlepszych miast - puchary
8. KLASYFIKACJA TURNIEJU MIAST
O kolejności w klasyfikacji indywidualnej TURNIEJU MIAST będzie decydować suma zdobytych
punktów za zajęte miejsca we poszczególnych turniejach. Przy równej liczbie punktów
decyduje:
a) suma zbitych kręgli we wszystkich turniejach,
b) udział w większej ilości turniejów,
c) mniejsza suma zajętych miejsc w turniejach.
O kolejności w klasyfikacji drużynowej (miast) będzie decydować suma zdobytych punktów za
zajęte miejsca w poszczególnych turniejach. Dla danego miasta w poszczególnych turniejach
brany jest pod uwagę wynik 3 najlepszych reprezentantów (bez podziału na kategorie kobieta
– mężczyzna). Przy równej liczbie punktów decyduje:
d) suma zbitych kręgli we wszystkich turniejach,
e) udział w większej ilości turniejów,
f) mniejsza suma zajętych miejsc w turniejach.
O kolejności miejsc w każdym turnieju indywidulanym decyduje wyższy wynik w kręglach, przy
równych wynikach lepszy rezultat najsłabszego toru, następnie kolejnego licząc „od dołu”. Przy
równych wynikach wszystkich torów przyznawane jest miejsce i punkty ex-equo.
W klasyfikacji miast przy takich samych wynikach sumarycznych punkty przyznawane są w
równej wysokości.

Za zajęcie odpowiednich miejsc w turniejach indywidualnych i drużynowych zdobywa się
punkty w klasyfikacji TURNIEJU MIAST i tak:
1 miejsce –200 punktów
2 miejsce –190 punktów
3 miejsce –180 punktów
4 miejsce –170 punktów
5 miejsce –160 punktów
6 miejsce –150 punktów
7 miejsce –140 punktów
8 miejsce –130 punktów
9 miejsce –120 punktów
10 miejsce –110 punktów
11 miejsce –100 punktów
12 miejsce –90 punktów
13 miejsce –80 punktów
14 miejsce –70 punktów
15 miejsce –60 punktów
16 miejsce –50 punktów
17 miejsce –40 punktów
18 miejsce –30 punktów
19 miejsce –20 punktów
20 miejsce –10 punktów
od 21 do ostatniegoc–5 punktów
9. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA TURNIEJÓW
BRZESKO 15-16.10.2021r.
WRONKI 26-27.11.2021r.
GOSTYŃ 7-8.01.2022r.
LESZNO 4-5.02.2022r.
TUCHOLA 4-5.03.2022r.
POZNAŃ 25-26.03.2022r.
SIERAKÓW - FINAŁ 29-30.04.2022r.
10. PATRONAT MEDIALNY
Polski Serwis Kręglarski – www.kregle.net
11. INFORMACJE DODATKOWE
Przed każdym turniejem zostaną przedstawione dodatkowe informacje związane z
poszczególnym turniejem. Informacje będą dostępne na stronach patronackich (punkt 10
regulaminu).
W przypadku dużej liczby zgłoszeń turnieje mogą być rozgrywane przez kilka dni, lecz będą się
kończyć w dniu podanym w kalendarzu imprez sportowych (pkt. 9).
UWAGA : Przy wprowadzeniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 Polski Związek
Kręglarski w porozumieniu z organizatorami turniejów zastrzega sobie prawo odwoływania
poszczególnych zawodów, jak i całego cyklu.

