
Wrzos Open  
 
 
Klub Kręglarski Wrzos Sieraków zaprasza wszystkich zawodników, zawodniczki, przyjaciół 
kręgli i nie tylko na pierwszą edycję turnieju Wrzos Open. Turniej rozgrywany będzie w 
formule otwartej na kręgielni w Sierakowie, a szczegółowe informacje na temat turnieju 
zamieszczamy poniżej.  
 
 
Miejsce: Kręgielnia 4 – torowa KK Wrzos Sieraków, 64-410 Sieraków, ul. Towarowa 6  
 
Termin: 01.03.2022 – 05.06.2022 
 
System rozgrywania turnieju: Eliminacje w grze na 120 rzutów (60 pełne, 60 zbierane) + 
finał 120 rzutów (od zera) w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.  
 
Eliminacje 01.03.2022 – 04.06.2022: W eliminacjach kobiet i mężczyzn przez cały okres ich 
trwania każdy uczestnik ma możliwość startu wielokrotnie. Liczba startów w eliminacjach jest 
nieograniczona. Do tabeli eliminacyjnej wpisywany jest najwyższy wynik uzyskany przez 
danego uczestnika w pojedynczym starcie.  
 
Finał 05.06.2022: Turniej finałowy rozgrywany jest w takim samym systemie jak eliminacje 
to znaczy 120 rzutów (60 pełnych, 60 zbieranych). Wynik uzyskany w eliminacjach decyduje 
o rozstawieniu w finale. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki grający w finale rozpoczynają 
rywalizacje od zera. W finałach kobiet weźmie udział 8 najlepszych zawodniczek z eliminacji, 
natomiast w finałach mężczyzn 16 najlepszych zawodników z eliminacji. Zwycięzcą całego 
turnieju zostanie zawodnik i zawodniczka z najwyższym wynikiem finałowym. W przypadku 
remisu decyduje lepszy wynik uzyskany w zbieranych w grze finałowej, następnie lepszy 
wynik w eliminacjach, w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia decydują 3 rzuty 
zwycięstwa. 
 
Nagrody:  
 
Turniej mężczyzn:  
- 1 miejsce: 2000 zł + puchar 
- 2 miejsce: 1500 zł + puchar 
- 3 miejsce: 1000 zł + puchar 
 
Najwyższy wynik wśród mężczyzn w eliminacjach: 150 zł 
Najwyższe zbierane w całym turnieju mężczyzn: 150 zł  
 
 
 
 



Turniej kobiet:  
- 1 miejsce: 30% wpisowego z całego turnieju kobiet + puchar 
- 2 miejsce: 20% wpisowego z całego turnieju kobiet + puchar 
- 3 miejsce: 10% wpisowego z całego turnieju kobiet + puchar 
 
Najwyższy wynik wśród kobiet w eliminacjach: 150 zł 
Najwyższe zbierane w całym turnieju kobiet: 150 zł 
 
 
Uczestnicy: W turnieju może wziąć udział każda osoba od kategorii junior młodszy. Chętni 
uczestnicy nie posiadający badań i licencji na miejscu wypełniają deklaracje.  
 
Opłata startowa: 50 zł za start – co czwarty start jest bezpłatny.  
 
Zapisy: Chęć udziału w turnieju można zgłaszać w dowolnym momencie od poniedziałku do 
niedzieli pod numerem tel: 501-572-257 lub na adres e-mail: marwik-music@o2.pl 
 


