
                                                                   REGULAMIN 

II Akademickiego Pucharu Polski w Bowlingu 2015 
 

Organizatorzy: 
 

 Polski Związek Kręglarski Sekcja Bowlingu Sportowego, Poznań, ul. Zeylanda 5, 
 Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
 Kręgielnia Broadway Bowling & Club 
 Klub Bowlingowy Orły Bydgoszcz 

 
Sponsorzy: 

 

 Firma EPSON  

 Taskbook Serwis przygotowany dla studentów, którzy chcą krok po kroku nauczyć się rozwiązywać 

zadania z matematyki, statystyki i innych przedmiotów ścisłych 

 Firma IMPO-STAL prowadząca skup i sprzedaż rur stalowych 
 
Termin i miejsce zawodów: 
 
15.11.2015 r.  Broadway Bowling & Club, Bydgoszcz, ul. Pułaskiego 45 
 
Warunki uczestnictwa: 
 
W zawodach mogą brać udział drużyny 3-osobowe reprezentujące daną uczelnię (liczba drużyn  

z jednej uczelni ograniczona do max 3) oraz osoby indywidualne, posiadające: 

1. Ważną legitymacje studencką, 

2. Ważną legitymację ISIC AZS, 

3. Licencję PZKSBS na dany sezon, 

4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w turnieju i/lub badania od lekarza 

sportowego. 

Ad. 2 Zawodnicy nieposiadający legitymacji AZS muszą wypełnić wniosek znajdujący się na stronie 

www.azs.pl oraz zgłosić się z nim do swojego oddziału środowiskowego, uiszczając także odpowiednią opłatę 

uzależnioną od danego AZS. 

Ad. 3 Zawodnicy nieposiadający licencji Polskiego Związku Kręglarskiego zobowiązani są do wypełnienia 

wniosku o bezpłatną e-licencję na stronie http://scorring.pzksbs.pl/addLic.php. 

Wymagane jest również orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w zawodach. 

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do dnia 10 listopada 2015 roku na stronie www.pzksbs.pl lub pocztą 
elektroniczną pod adresem sbs@pzk.pl. Zapisy można również składać w specjalnie utworzonym wydarzeniu 

na portalu Facebook oraz pod numerem telefonu 603 416 977. Potwierdzone zgłoszenia będą uaktualniane na 

listach startowych Sekcji Bowlingu Sportowego. (pzksbs.pl  -> Listy startowe) 
 
Koszt udziału w zawodach wynosi 180 zł od drużyny lub 60 zł od osoby (kwota ta w całości jest przeznaczona 

na wynajem obiektu, obsługę, koszulki okolicznościowe, gadżety oraz nagrody dla najlepszych). 

Wpisowe należy przesłać na konto PZK SBS: ING Bank Śląski 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360 

(z dopiskiem: APP/imię i nazwisko lub/i uczelnia) 

 

OPCJA 1: 60 zł/osoba  (wpisowe obowiązkowe)  

 

OPCJA 2: 60 zł/osoba + 50 zł/ osoba nocleg w Hostelu24 (bez śniadania)*# 

 

 

  

  

http://www.azs.pl/
http://scorring.pzksbs.pl/addLic.php
http://www.pzksbs.pl/


 

 

OPCJA 3: 60 zł/osoba  + 60 zł/ osoba nocleg w Hostelu24 (ze śniadaniem)*#  

*W Hostelu24 są dostępne pokoje dwuosobowe (100zł/120zł) i trzyosobowe (150zł/180zł) 

# W przypadku braku miejsc w podanym Hostelu zawodnicy są zobowiązani do indywidualnego poszukiwania miejsc 

noclegowych. 
  

Turniej zostanie przeprowadzony z podziałem na płeć tylko w części indywidualnej. Kobiety otrzymają 10 

punktów HNDC do każdej gry w rozgrywkach drużynowych. 
 
W zawodach można korzystać z własnego sprzętu, jak również z dostępnego na kręgielni (kule, buty itp.). 

 

Komisja sędziowska 

 

Sędzią głównym zawodów jest Dawid Szpański, który odpowiedzialny jest również za Sekretariat turnieju. 

 

Eliminacje 

 

Po wylosowaniu torów drużyny rozegrają po 4 gry, systemem amerykańskim (system zmiennych torów), na 

smarowaniu Medium. 

Przed rundą eliminacyjną oraz pojedynkami finałowymi drużyn zostanie załączone 10 minut rozgrzewki.  
Do rundy finałowej awansuje 8 zespołów i 12 indywidualnych osób (8 mężczyzn i 4 kobiety), które uzyskały 
najwyższą sumę pkt (wraz z handicapem) W przypadku remisu na którejkolwiek pozycji,  

o miejscu decyduje wyższa ostatnia gra drużyny/zawodnika, następnie przedostatnia i tak do skutku. 

 

Ćwierćfinały drużynowe (1gra) 
 

W fazie finałowej Play-off zespoły rozegrają pojedynki według schematu: 

Pojedynek A:    1 zespół po eliminacjach vs. 8 zespół po eliminacjach 

Pojedynek B:    2 zespół po eliminacjach vs. 7 zespół po eliminacjach 

Pojedynek C:    3 zespół po eliminacjach vs. 6 zespół po eliminacjach 

Pojedynek D:    4 zespół po eliminacjach vs. 5 zespół po eliminacjach 

Do półfinałów awansują zwycięzcy pojedynków. Przegrani zajmują miejsca 5-8. 

 

REMISY: 

W przypadku remisu we wszystkich pojedynkach do końca turnieju o rozstrzygnięciu decyduje pojedynek 

jednej kuli wybranego zawodnika z drużyny. 

 

Półfinały drużynowe (1 gra) 

Pojedynek E:    Wygrani pojedynku A  vs.  Wygrani pojedynku D 

Pojedynek F:    Wygrani pojedynku C  vs.  Wygrani pojedynku B 

 

Finały drużynowe: 
Do Finału awansują zwycięzcy pojedynków półfinałowych E i F. 
Przegrani zagrają mecz o 3 miejsce.  
W finale jak i w pojedynku o 3 miejsce decyduje 1 gra zespołu. 

Zwycięska drużyna zdobywa tytuł Drużynowych Mistrzów Akademickiego Pucharu Polski. 

 

Turniej indywidualny 

Przed każdą rundą pojedynków indywidualnych zostanie załączone 5 minut rozgrzewki.  
Do Ćwierćfinału awansuje 12 najlepszych (8 mężczyzn i 4 kobiety), którzy zgromadzili indywidualnie 
najwięcej punktów w eliminacjach drużynowych. 
 
 
 
 



Ćwierćfinały indywidualne mężczyzn (1 gra): 
A) Zawodnik z pozycji 1 vs zawodnik z pozycji 8 

B) Zawodnik z pozycji 2 vs Zawodnik z pozycji 7 

C) Zawodnik z pozycji 3 vs Zawodnik z pozycji 6 

D) Zawodnik z pozycji 4 vs Zawodnik z pozycji 5 

Ćwierćfinały indywidualne kobiet: 

Kobiety awansują bezpośrednio do półfinałów 

 

 

Półfinał indywidualny mężczyzn (1 gra): 
E) Zwycięzca pojedynku A. vs. Zwycięzca 

pojedynku D  
F) Zwycięzca pojedynku B. vs. Zwycięzca 

pojedynku C  

Półfinał indywidualny kobiet (1 gra): 
G) Zawodniczka z pozycji 1 vs zawodniczka z 

pozycji 4 

H) Zawodniczka z pozycji 2 vs Zawodniczka z 

pozycji 3 

 

Finał indywidualny Kobiet i Mężczyzn (1 gra) + Mecz o 3 miejsce (1 gra): 
Zwycięzcy pojedynków E i F oraz G i H, rozegrają 1 grę, która zdecyduje o zajętym miejscu i zdobyciu tytułu 

Mistrza Akademickiego Pucharu Polski w Bowlingu. Przegrani z pojedynków E i F oraz G i H rozegrają mecz 

o 3 miejsce (1 gra) 

 

3. Przepisy porządkowe. 
Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na konsoli, usuwanie 
przeszkód technicznych, samowolne rozstrzyganie sytuacji spornych. O każdym z takich przypadków należy 

powiadomić Sędziego.  
Przed turą eliminacyjną oraz pojedynkami finałowymi nastąpi smarowanie torów. 

 

Harmonogram 

 
08:30 Smarowanie torów, losowanie i weryfikacja zgłoszeń/ dokumentów 
09:00 Eliminacje drużynowe (tory 1-10) max 30 osób 
11:30 Smarownie torów (tory 1-8)  
12:00 Pojedynki indywidualne Ćwierć (M) i Półfinał (K+M)  
12:30 Finał Indywidualny i pojedynki o 3 miejsce (K+M) 

13:30 Play-off drużynowe (¼ finału, oraz ½ finału) (tory 1-8, 3-6), smarowanie 4 torów  
15:00 Finał Drużynowy, oraz mecz o 3 miejsce 

ok.16:30 dekoracja zwycięzców i zakończenie  zawodów. 
W przypadku większej ilości zgłoszeń (x>30) zostanie utworzona dodatkowa tura eliminacyjna o 12:00,  
a poszczególne etapy zostaną przesunięte o 3 godziny do przodu. 
 

NAGRODY  
Drużyny z miejsc 1-3 otrzymują Puchary dla uczelni oraz medale. 
Indywidualnie zawodnicy i zawodniczki otrzymają, za miejsca 1-3 statuetki. W przypadku pozyskania 
sponsorów nagrody mogą ulec podwyższeniu/ zmianie.  
 

PRZEPISY ORGANIZACYJNE 

Uprasza się wszystkich zawodników, oraz osoby towarzyszące o niespożywanie i niewnoszenie napojów oraz 

posiłków zakupionych poza Broadway Bowling & Club.  

Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych pod rygorem 

dyskwalifikacji z zawodów danego zawodnika/ zawodniczki. 

 

PROTESTY I ZAŻALENIA 

Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do Sekretariatu Zawodów, natychmiast po zaistnieniu 

sytuacji spornej. Będą one rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym.  

 
Regulamin stworzony przez PZK SBS w dniu 05.10.2015r 


