
29. MEMORIAŁ STANISŁAWA KRZYMIŃSKIEGO 

i BRONISŁAWA NOWACKIEGO 

sezon 2022/2023 

 

1. Organizator: SKK „Polonia 1912”Leszno. 

2. Termin: 29.03- 02.04.2023 r. 

3. Termin zgłoszeń: 19.03.2023 r. 

4. Adres zgłoszeń: Jerzy Szulc tel. 698 599 299  

5. Miejsce: Kręgielnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 Leszno, ul. Strzelecka 9 

6. Konkurencje: 

 a. dziewczynki – 60 rzutów (eliminacje + finał) 

 b. chłopcy – 60 rzutów (eliminacje + finał) 

 c. młodziczki – 120 rzutów (eliminacje + finał) 

 d. młodzicy - 120 rzutów (eliminacje + finał) 

 e. juniorki młodsze - 120 rzutów (eliminacje + finał) 

 f. juniorzy młodsi - 120 rzutów (eliminacje + finał) 

 g. klasyfikacja klubowa 

7. Szczegółowy plan startów: 

Plan startowy będzie opublikowany i aktualizowany na bieżąco na stronie kregle.net. 

O rezerwacji miejsc startowych decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo gry w 

sobotę od godzin południowych mają kluby przyjezdne z najdalszych miast. 

Liczba finalistów zostanie określona po zamknięciu zgłoszeń. 

8. Odpłatność: dziecko 20zł, młodzik/czka 40zł, junior/ka mł. 40zł 

 

 

 



 

9. Warunki uczestnictwa: 

 a. zgłoszenie do zawodów w terminie do 19.03.2023 r. 

 b. aktualna licencja na sezon 2022/23, w przypadku kat. dzieci, obowiązkowa 

 zgoda prawnych opiekunów na udział w zawodach sportowych,  

 c. ważna karta zdrowia sportowca (poza kat. dzieci) 

 d. uiszczenie opłaty startowej. 

 e. stawienie się zawodnika/czki u Sędziego Głównego na minimum 20 minut 

 przed planowaną godziną startu. 

10. Noclegi: we własnym zakresie 

Zachęcamy bardzo do skorzystania z usług Hotelu*** Akwawit w Lesznie, który na tą 

okazję przygotował bardzo dobrą ofertę noclegową: 

 

pokój 1os. – 230 zł ze śniadaniem, 200 zł bez* 

pokój 2os. – 140 zł ze śniadaniem, 115 zł bez* 

pokój 3os. – 120 zł ze śniadaniem, 100 zł bez* 

pokój 4os. – 120 zł ze śniadaniem, 100 zł bez* 

*ceny za 1 dobę 

 

Zainteresowanych noclegiem w Hotelu *** Akwawit prosimy o kontakt z Michałem 

Szulcem pod nr tel: 694 468 342 

 

 

Z kręglarskim pozdrowieniem DOBRY RZUT 

Zarząd SKK „Polonia 1912”Leszno 


