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Regulamin 

Drużynowych Mistrzostw Miasta Amatorów w bowlingu 

 

 

 

I. ORGANIZATOR: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.     

II. TERMIN ROZGRYWEK: 

25.03.2023 r. godz. 12.00 

III. MIEJSCE ROZGRYWEK: 

Kręgielnia - Hala Widowiskowo-Sportowa „Azoty”, ul. Mostowa 1A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle. 

IV. CEL ZAWODÓW: 

1. Popularyzacja gry w bowling, 

2. Sportowo – rekreacyjne współzawodnictwo i aktywny wypoczynek,  

3. Forma aktywizacji i integracji wszystkich lokalnych środowisk. 

V. UCZESTNICTWO: 

1. W Mistrzostwach biorą udział drużyny składające się z 3 pełnoletnich zawodników w tym jednej 

kobiety.  

2. Drużynowe Mistrzostwa w bowlingu są turniejem dla amatorów. Nie dopuszcza się do udziału 

graczy  posiadających licencję zawodniczą. 

3. Zawodnik może reprezentować barwy tyko jednego zespołu zgłoszonego do rozgrywek. 

4. Drużyna ma posiadać nazwę. 

5. W przypadku wydarzeń losowych (choroba itp.) zespół może wymienić zawodnika – należy zgłosić 

zmianę u Organizatora zawodów przed rozpoczęciem eliminacji. 

6. Drużyna może być zdyskwalifikowana za: 

a) przystąpienie do gry w eliminacjach  lub turnieju finałowym w nieregulaminowym składzie 

(innym niż na liście startowej lub niekompletnym), 

b) nieprzestrzeganie regulaminu kręgielni, 

c) używanie prywatnych kul do gry w bowling (bez zgody organizatora), 

d) używanie słów niecenzuralnych lub niesportowe zachowanie. 

7. Zawody rozgrywane będą kulami znajdującymi się na wyposażeniu kręgielni w hali                    

„Azoty” (jest możliwość gry własną kulą po uzgodnieniu z Organizatorem). 

8. Każdy zawodnik startując w turnieju w pełni akceptuje regulamin zawodów i startuje na własną 

odpowiedzialność. 
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VI. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia Zawodników przyjmuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu:  

e-mail: sport@mosirkk.pl, w razie pytań tel.77 472 31 38 wew. 114. 

2. Przesłane zgłoszenie powinno zawierać: 

a) listę startową zawodników (zał. 1)  

b) oświadczenia od wszystkich zawodników (zał. 2).  

Załączniki do pobrania na stronie www.mosirkk.pl 

3. Termin składania zgłoszeń do 10.03.2023 r. 

 

VII. ZASADY GRY: 

 

1. Celem każdego gracza jest strącenie za pomocą kuli wszystkich 10 kręgli. Rozgrywka składa się z 

dziesięciu kolejek, a każda kolejka z maksymalnie dwóch rzutów. Tylko w ostatniej, dziesiątej 

kolejce, możliwe są maksymalnie trzy rzuty. Za każdy strącony kręgiel gracz otrzymuje jeden 

punkt. Maksymalnie może otrzymać ich 10 w jednej kolejce. Jeśli gracz w pierwszym rzucie strąci 

wszystkie kręgle, lub uda mu się to za drugim razem otrzymuje dodatkowe punkty.   

2. W eliminacjach suma wyników całej drużyny będą decydowała o wejściu do półfinałów.                    

W półfinałach bierze udział 6 drużyn z największą ilością punktów. W finale biorą udział 4 

drużyny, które otrzymały największą ilość punktów ze spotkania półfinałowego i eliminacji. W 

spotkaniu finałowym każdy zawodnik gra 10 rund. Ilość zdobytych punktów w grze finałowej + 

zdobyte punkty w półfinałach i eliminacjach decydują o wygranej (sumuje się wyniki ze spotkania 

eliminacyjnego, półfinałowego i finału).  

3. W przypadku remisu, zespoły rozegrają  dodatkowe rundy - 6 rzutów na drużynę (po 2 rzuty na 

osobę). 

4. Przed grami eliminacyjnymi i finałowymi Organizator zapewniają 10 minutową rozgrzewkę. 

5. Nad prawidłowym przebiegiem mistrzostw będzie czuwał Organizator.  

6. W razie potrzeby Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 

regulaminie. 

 

 UWAGA ! Osoby biorące udział w turnieju muszą posiadać obuwie zmienne niepozostawiające   

 śladów na torze. Osoby nieposiadające obuwia zmiennego nie będą dopuszczone do Turnieju. 

 

VIII. NAGRODY: 

Drużyny otrzymują za zajęcie I, II, III miejsca puchary. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników turnieju. 

Organizator nie zapewnia Uczestnikowi  jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w  

mailto:sport@mosirkk.pl
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związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu. 

3. Sprawy sporne wynikłe w czasie turnieju rozstrzyga Organizator. 

4. Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody  na nieodpłatne wykorzystywanie i 

rozpowszechnianie przez MOSiR wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i/lub filmów z turnieju  

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie, obejmuje wszelkie formy publikacji za 

pośrednictwem dowolnego medium w związku z popularyzacją sportu oraz organizacją i  promocją  

turnieju. 

 

 

                                                                                                               Organizator 

                                                                                                Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Kędzierzynie-Koźlu 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


