
 

 

REGULAMIN 

NOCNE GRANIE - BOWLING  

 

I. Organizator: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu  

II. Termin i miejsce rozgrywek: 

23.03.2019 r. (sobota), godz. 19.00 

Miejsce rozgrywek: Hala Widowiskowo-Sportowa „AZOTY”, ul. Mostowa 1A 

47-224 Kędzierzyn-Koźle 

III. Cel zawodów: 

1. Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu. 

2. Popularyzacja bowlingu, jako dyscypliny sportu.  

3. Stworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu i rekreacji przez mieszkańców miasta. 

4. Realizacja kalendarza imprez MOSiR 

IV. Kategorie: 

− OPEN kobiet 

− OPEN mężczyzn 

V. Uczestnictwo: 

1. Niepełnoletni Zawodnicy biorący udział w zawodach mają obowiązek posiadania 

podpisanego przez opiekuna prawnego oświadczenia Organizatora - /zał. nr 1 do 

pobrania na stronie www.mosirkk.pl/. Podczas turnieju osoby niepełnoletnie muszą być pod 

opieką dorosłych. W przypadku braku opiekuna podczas Zawodów Zawodnik nie zostanie 

dopuszczony do rozgrywek.  

2. Wszyscy pełnoletni Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność, co deklarują 

podpisanym oświadczeniem przygotowanym przez Organizatora - /zał. nr 2 do pobrania na 

stronie www.mosirkk.pl/ 

3. Wszyscy Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Zawodów. 

Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom Organizatorów 

Zawodów. 

VI. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia Zawodników do 19.03.2019 r. przyjmuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                       

w Kędzierzynie-Koźlu: Dział Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych: 

- osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, pok. nr 7 

- e-mail: sport@mosirkk.pl  

W dniu turnieju od godz. 18.30 – 18.45 w kręgielni Hali Widowiskowo-Sportowej „Azoty”. 

http://www.mosirkk.pl/
http://www.mosirkk.pl/


UWAGA! 

Osoby biorące udział w turnieju muszą posiadać obuwie zmienne niezostawiające śladów na 

torze. Osoby nieposiadające obuwia zmiennego nie będą dopuszczone do turnieju. 

O kolejności gry decydować będzie termin zgłoszenia do turnieju.  

VII. Zasady gry: 

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

z dziesięciu kolejek, a każda kolejka ma maksymalnie dwa rzuty, tylko w ostatniej, dziesiątej 

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

W jednej kolejce można otrzymać maksymalnie 10 punktów. Jeśli gracz w pierwszym rzucie strąci 

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

bierze udział 6 najlepszych Zawodników z każdej kategorii /6 kobiet i 6 mężczyzn/. W finale bierze 

udział 4 Zawodników z 6-ciu, którzy otrzymali największą ilość punktów z rozgrywki półfinałowej. 

Ilość zdobytych punktów w grze finałowej decyduje o wygranej. Do finału nie sumuje się wyników 

z rozgrywek eliminacyjnych i półfinałowych.  

VIII. Nagrody: 

W poszczególnych klasyfikacjach Zawodnicy otrzymują za zajęcie I, II, III miejsca statuetki. 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Zawodnicy biorący udział w turnieju nie płacą wpisowego. 

2. Kategoria jest uznana, jeśli wystartuje min. 3 Zawodników w danej kategorii. 

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

4. Wszyscy Uczestniczy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu turnieju. 

5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników turnieju. 

6. Każdy Zawodnik startując w turnieju w pełni akceptuje niniejszy Regulamin i startuje na własną 

odpowiedzialność. 

Organizator 

                                                                                              Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

                                                                                                  w Kędzierzynie–Koźlu  

 


