
REGULAMIN 

I. Kategorie 

Ligę rozgrywamy w 7 kategoriach: 

1. OPEN mężczyzn,  

2. OPEN kobiet, 

3. JUNIOR chłopców – wszyscy chłopcy uczęszczający do szkół średnich, 

4. JUNIOR  dziewcząt – wszystkie dziewczęta uczęszczające do szkół średnich, 

5. MŁODZIK chłopców – wszyscy chłopcy uczęszczający do szkół gimnazjalnych i młodsi, 

6. MŁODZIK dziewcząt – wszystkie dziewczęta uczęszczające do szkół gimnazjalnych i młodsze, 

7. Klasyfikacja par mieszanych – dodatkowo w ramach poszczególnych kategorii. 

 

II. Czas trwania Ligi 

Liga trwa 7 tygodni – od dnia 4 grudnia 2012 roku do 27 stycznia 2013 roku. 

  

Rundy pomiarowe rozgrywamy w następujące  dni: 

Wtorki od godz. 15.00 -22.00 
Czwartki od godz. 15.00 -22.00 

Niedziele od godz. 15.00 – 22.00 
 

Wyjątek stanowi dzień 2 stycznia 2013 roku. 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozgrywek w sytuacjach wyjątkowych. 

 

 

Zawodnik sam wybiera dzień tygodnia, w którym będzie chciał rozegrać swoje rundy pomiarowe. 
Ostatni dzień rozgrywania Ligi przypada 27 stycznia 2013 r. W tym dniu podsumowane zostaną wyniki rund 

pomiarowych oraz rozdane nagrody dla zawodników za zajęte miejsca w klasyfikacji generalnej. 
 

III. Punktacja 

1. Każdy zawodnik może rozegrać w każdym tygodniu maksymalnie 7 rund pomiarowych, z których 

najlepsza brana będzie na tablicę wyników. W przypadku nie rozegrania ani jednej rundy 

pomiarowej wpisywany jest wynik zerowy na dany tydzień lub też w przypadku wcześniejszego 

zwolnienia runda przeniesiona będzie na tydzień następny. Wynik zerowy nie wyklucza  

z dalszych gier w kolejnych tygodniach. 

2. Runda pomiarowa składa się z jednej, pełnej 10 rzutowej kolejki.  

3. W przypadku remisu punktowego pomiędzy dwoma zawodnikami z pierwszych pięciu pozycji  

w tabeli, w klasyfikacji generalnej  -  o pozycji końcowej decydować będzie najlepszy, 

indywidualny wynik pojedynczej kolejki rzutowej. 



IV. Zniżki oraz bonusy dla zawodników 

1. Każdy zawodnik z listy ma prawo do korzystania z 30% zniżki na bowling w środy, w trakcie 

trwania Ligi (czyli od środy  5 grudnia 2012 do środy 24 stycznia 2013 włącznie). 

 

Ceny będą kształtować się odpowiednio: 

Cena standard od godz. 15.00-18.00 to 20 zł/h 
Cena dla zawodników od godz. 15.00-18.00 to 14 zł/h 

 
Cena standard od godz. 18.00-22.00 to 30 zł/h 

Cena dla zawodników od godz. 18.00-22.00 to 21 zł/h 
 

Przy korzystaniu ze zniżki obowiązkowe jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości 
lub legitymacji szkolnej. 

 

2. Każdy zawodnik z listy ma prawo do 10% zniżki na obuwie i akcesoria bowlingowe dostępne 

w sklepiku (szczegółowe informacje u obsługi Kręgielni). 

3. Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy kubek oraz karnet upoważniający do zniżek cenowych. 

4. Każdy zawodnik, który zaliczył w danym tygodniu minimum jedną ważną rundę pomiarową 

ma szansę otrzymać dodatkowe nagrody rzeczowe, fundowane w każdą niedzielę.  

 

V. Nagrody 

1. Zawodnicy kategorii Open z miejsc 1-5 otrzymują dyplomy. Zwycięzcy otrzymują dodatkowo 

puchary i kule bowlingowe. Zawodnicy z miejsc 2 – 5 otrzymują  dodatkowo nagrody 

rzeczowe. 

2. Zawodnicy kategorii Junior i Młodzik z miejsc 1-5 otrzymują dyplomy. Zwycięzcy dodatkowo 

puchary i buty bowligowe. Zawodnicy z miejsc 2-5 otrzymują dodatkowo nagrody rzeczowe. 

3. Klasyfikacja par mieszanych wyłoni 3 najlepsze pary, które otrzymają dyplomy, a najlepsza  

z nich także puchar. 

4. W każdą niedzielę trwania Ligi dla zawodników, którzy zaliczyli w danym tygodniu minimum 

jedną rundę pomiarową i została ona umieszczona na tablicy wyników zostaną ufundowane 

dodatkowe nagrody. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorem Ligi Bowlingowej jest Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie. 

2. W turnieju mogą brać udział osoby nie zrzeszone i nie posiadające licencji w SBS i PZK. 

3.  Każdy zawodnik zobowiązany jest wypełnić kartę rejestracyjną uczestnika Amatorskiej Ligi 

Bowlingowej ( w przypadku młodzieży do lat 18 podpis  karty również przez rodzica/opiekuna). 

4. Opłaty za jedną rundę pomiarową wynoszą: dla kategorii Open – 5zł, dla kategorii Junior  

i Młodzik – 2 zł. 

5. O kwestiach spornych rozstrzygać będzie sędzia główny Amatorskiej Ligi Bowlingowej. 

6. Każdy zawodnik zobowiązany jest okazać dowód tożsamości lub aktualną legitymację szkolną 

przed rozpoczęciem rundy pomiarowej.  

7. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w rozgrywkach Ligi  oznacza akceptację regulaminu Powiatowej 

Amatorskiej Ligi Bowlingowej 2012 oraz Regulaminu Kręgielni. 

8. Organizator Ligi zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w niniejszym regulaminie  

oraz dokonywania jego interpretacji, choć takowych nie przewiduje. 


