
I OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA 
LESZNA AMATORÓW W KRĘGLARSTWIE 

KLASYCZNYM 

         REGULAMIN TURNIEJU 
 
1.Organizatorzy: Stowarzyszenie Miłośników Kręglarstwa „Dobry Rzut” przy 
współudziale Urzędu Miasta Leszna. 

 
2. Cel Imprezy:  
- popularyzacja amatorskiego kręglarstwa w Polsce 
- propagowanie zdrowego stylu życia 
- promocja aktywnego spędzania wolnego czasu  
- upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości. 
 
3. Termin i zgłoszenia:  
- 11.11.2017 r w godz. 8.00 – 20.00                                                                                 
- zgłoszenia z preferowaną godziną startu do 02.11.2017 r.  
- kontakt telefoniczny – Piotr Siemaszko 603 115 473 
lub e-mail dobryrzut@wp.pl. 
 
4. Miejsce:  
Kręgielnia Polonia 1912 Leszno. ,ul. Strzelecka 9 . 
 
5. Uprawnieni do startu:  
Kobiety i mężczyźni urodzeni przed 11.11.1999 r., którzy nie posiadają aktualnej 
licencji A. W zawodach mogą startować zatem zawodnicy i zawodniczki bez licencji 
oraz z licencją B. 
 
6. Opłata startowa:  
25 złotych od każdego zawodnika ( całość przeznaczona na cele organizacyjne oraz 
na cele statutowe Stowarzyszenia ). Opłatę należy wnieść w sekretariacie zawodów 
bezpośrednio przed startem 
 
7. Sprawy organizacyjne:  
- każdy zawodnik zgłasza się do sekretariatu zawodów minimum 20 minut przed 
planowanym wejściem na tor  
- w przypadku małej liczby zgłoszeń dopuszcza się drugi i kolejny start zawodnika po 
wniesieniu dodatkowej opłaty 20 zł z zastrzeżeniem, że do klasyfikacji końcowej liczy 
się tylko najlepszy wynik osiągnięty przez zawodnika 
- w przypadku nieobecności zgłoszonych zawodniczek i zawodników w wyznaczonej 
godzinie dopuszcza się zmiany w planie gry wg zasady: - obecni na kręgielni 
uczestnicy będą mogli zagrać we wcześniejszym bloku 
- organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w 
związku z czym zalecane jest dokonanie takiego ubezpieczenia we własnym zakresie 
- uczestników obowiązuje niniejszy regulamin, a dokonanie opłaty startowej 
traktowane jest jako akceptacja postanowień regulaminu i wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego się zawodnika do potrzeb 



wewnętrznych organizatora i wizerunku w mediach, materiałach promocyjnych i 
marketingowych  
 
8. Zasady rozegrania zawodów: 
- każdy uczestnik zawodów rozpoczyna grę zgodnie z planem startów i wykonuje 2 x 
30 rzutów do pełnych (na torach wcześniej ustalonych). 
- obowiązują 3 rzuty próbne.  
- o kolejności w klasyfikacji decyduje w pierwszej kolejności łączny wynik (60 rzutów), 
w drugiej najlepszy tor (30 rzutów).  
- w przypadku kiedy dwóch lub więcej uczestników będzie miało identyczny łączny 
wynik oraz identyczne wyniki na wszystkich torach – o miejscu w klasyfikacji 
zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Sędziego Głównego zawodów. 
- po zakończeniu Turnieju Głównego około godziny 19.30 nastąpi Turniej Jednego 
Rzutu. Zgłoszenia przyjmowane będą w trakcie trwania turnieju w  biurze zawodów, 
aż do godziny 19.00. Udział w Turnieju Jednego Rzutu jest bezpłatny, a dla zwycięzcy 
przewidziany jest pamiątkowy puchar i dyplom 
 
9. Zasady techniczne:  
- szachownice będą czyszczone przed rozegraniem zawodów.  
- wyniki turnieju będą publikowane na bieżąco na kręgielni w trakcie trwania rozgrywek. 
 
10. Organizatorzy zapewniają:  
- pamiątkowy medal dla każdego uczestnika zawodów 
- dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych 6 zawodników w kategorii żeńskiej i 
męskiej 
- puchary dla najlepszych 3 zawodników w kategorii żeńskiej i męskiej. 
 
11. Postanowienia końcowe: 
- organizator zapewnia obsługę sędziowską:  sędzia główny: Hubert Pyzikiewicz 
- organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione w miejscu 
rozgrywania zawodów 
- sklasyfikowane zostaną wszystkie osoby, które wniosą opłatę startową  

  
DO ZOBACZENIA NA KRĘGIELNI 

DOBRY RZUT 
 


