
III Amica Kids 
regulamin 

 

1. Organizatorzy: Amica S.A. , Klub Kręglarski „Dziewiątka-Amica” Wronki 

2. Termin rozgrywania zawodów: eliminacje 03 - 04 czerwca (piątek-sobota) oraz finały 05 czerwca (niedziela) 2022 r. 

3. Miejsce rozgrywania zawodów: Kręgielnia Miejska, Wronki, Plac Targowy 5 

4. Uczestnicy: turniej otwarty dla dzieci (urodzeni po 01.07.2010) 

5. Komisja sędziowska: sędzia główny, sędziowie stolikowi, sędzia sekretarz. 

6. Klasyfikacje: 

ü Indywidualnie Żaki Dziewczynki - rocznik 2014 i młodsi, 
ü Indywidualnie Żaki Chłopcy - rocznik 2014 i młodsi, 
ü Indywidualnie Dziewczynki – urodzeni od 01.07.2010 do końca 2013, 
ü Indywidualnie Chłopcy - urodzeni od 01.07.2010 do końca 2013. 

7. Kwalifikacje indywidualne do finałów: 

a. 3 – 4 czerwca 2022 - start kwalifikacyjny 60 rzutów do pełnych (4 x 15 rzutów) 

b. Ilość rzutów próbnych: 3 minuty 

c. Przy uzyskaniu równej liczby kręgli o wyższej pozycji kwalifikacji indywidualnej decyduje: 

ü mniej rzutów zerowych 
ü wyższy wynik najsłabszego seta 
ü wyższy wynik kolejnych setów 

 
8. Finały indywidualne: 

a. Ilość finalistów w poszczególnych zostanie ogłoszona po zakończeniu zapisów do eliminacji 

b. 5 czerwca 2022 – start finałowy - 60 rzutów do pełnych (4 x 15 rzutów) 

c. Ilość rzutów próbnych: 3 minuty 

d. Do klasyfikacji łącznej brana jest pod uwagę suma startu kwalifikacyjnego i finałowego. 

e. Przy uzyskaniu równej sumy dwóch startów o wyższej pozycji w klasyfikacji indywidualnej decyduje: 

ü mniej rzutów zerowych w obu startach 
ü wyższy wynik najsłabszego seta w finale 
ü wyższy wynik kolejnych setów w finale 

9. Nagrody: 

a. Organizatorzy zapewniają nagrody dla miejsc 1-4 w czterech klasyfikacjach indywidualnych 

b. Dekoracje najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach odbędą się w niedzielę 5 czerwca 
bezpośrednio po grach finałowych 

10. Zgłoszenia do Amica Kids przyjmowane są na adres mailowy kk9wronki@gmail.com 

11. Termin zgłoszeń: do 27.05.2022 r. – w zgłoszeniach podajemy Imię i Nazwisko oraz datę urodzenia 

12. Wpisowe: turniej Amica Kids nie ma posiada opłaty startowej 

13. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga jednoosobowo sędzia główny 


