
 
 

 REGULAMIN INDYWIDUALNEJ AMATORSKIEJ LIGI BOWLINGOWEJ  
1. Organizator  
 
Organizatorem rozgrywek jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. 
o. z siedzibą w Obornikach, przy ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000129390, NIP: 7870023856, REGON: 630218518, wysokość kapitału zakładowego: 
81.021.300,00 zł, tel.: 61 29-61-502.  
 
2. Cel rozgrywek  
 
Celem rozgrywek jest popularyzacja bowlingu jako formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu 
oraz wyłonienie najlepszej drużyny i najlepszych zawodników.  
 

3. Termin i miejsce rozgrywek  

a.) rozgrywki odbywać się będą w formie ligi, której pierwsza edycja trwać będzie od listopada 
r. do czerwca 2017 r. na torach bowlingu w Centrum Rekreacji Oborniki, ul. Czarnkowska 84, 64-
600 Oborniki.  

b.) zawody odbywać się będą według terminarza rozgrywek, który zostanie opublikowany co 
najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem rozgrywek.   

4. Zawodnicy 

a.) w zawodach mogą startować osoby pełnoletnie, lub niepełnoletnie, za zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych, dołączoną do formularza zgłoszeniowego.  

 

5. Ubiór, sędziowanie, protokół zawodów, wyniki.  

a.) Wszystkich zawodników obowiązuje obuwie sportowe z białą podeszwą oraz luźny strój 
zapewniający swobodę ruchów,  

b.) Po każdej grze, sporządzany będzie protokół, na podstawie którego ustalane będą wyniki.  
 
c.) Protokoły ze spotkań będą udostępniane do wglądu.  

6. System rozgrywek  

a.) organizator prowadził będzie klasyfikację indywidualną (kobiet oraz mężczyzn),  

b.) każdy zawodnik ma prawo do wykonania 3 rzutów próbnych w danym starcie,  

c.) każda osoba w danym starcie bierze udział w dwóch rundach, składających się z dziesięciu 
kolejek. W każdej kolejce będzie barny pod uwagę wynik z lepszej rundy, 

d.) rozegranych zostanie 6 kolejek eliminacyjnych, ćwierćfinał, półfinał oraz finał,  

e.) wszystkie kolejki odgrywane będą w obrębie weekendu, 



f.) spośród wszystkich uczestników, po 6 kolejkach zostanie wyłonionych 7 osób z najwyższą 
sumą punktów. Zawodnik  z największą liczbą punktów przechodzi automatycznie do półfinału. 
Miejsca 2 – 7 walczą w ćwierćfinałach, zgodnie z załącznikiem nr 1. Reszta zawodników będzie 
walczyć o kolejne miejsca podczas ćwierćfinałów oraz półfinałów. 

7. Klasyfikacja indywidualna  

a.) o zajętym miejscu przez zawodnika decyduje suma z najlepszych wyników w 6 startach,  

b.) w przypadku, gdy najlepszy wynik uzyska dwóch zawodników zostanie rozegrana dogrywka.  

c) osoba, która uzyska największą liczbę punktów dostaje się automatycznie do półfinałów 

8. Przepisy i zasady gry w bowling  

a.) 1 rozgrywka składa się z 10 rund.  

b.) W każdej rundzie zawodnik ma do dyspozycji dwa rzuty kulą.  

c.) Jeżeli w pierwszym rzucie zawodnik strąci wszystkie 10 kręgli jest to, tzw. strike wówczas 
drugiego rzutu nie wykonuje.   

d.) Jeżeli w pierwszym rzucie zawodnik nie strącił wszystkich kręgli, następuje drugi rzut.  

e.) Po strąceniu wszystkich kręgli w dwóch rzutach zawodnik uzyska, tzw. „spare”.  

f.) W przypadku gdy po drugim rzucie pozostają jeszcze kręgle do strącenia, wtedy wynik 
nazywa się „open frame”. Zawodnik zdobywa tyle punktów ile kręgli strącił.  

g.) Jeżeli w danej rundzie zawodnik uzyskał „strike” lub „spare”, w dziesiątej rundzie ma do 
dyspozycji dodatkowy rzut.  

h.) Rozmieszczenie osób na torach bowlingowych zostanie ustalona przez losowanie przed każdą 
z rund.  

i.) Jednocześnie startują cztery osoby, na czterech niezależnych torach.  

9. Wpisowe  
 
a.) W trakcie każdej edycji ligi, osoby biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do 
uiszczania opłat miesięcznych w wysokości 60 zł brutto (opłata miesięczna), płatnych 
każdorazowo w kasie CRO Bowling, z góry za dany miesiąc, w terminie do 10 dnia miesiąca 
poprzedzającego. Po dokonaniu opłaty zawodnik otrzymuje paragon, jeśli wyrazi potrzebę 
otrzymania faktury, zgłasza ten fakt pracownikowi obsługi. 
 
b.) Każdy uczestnik Indywidualnej Amatorskiej Ligi Bowlingowej, który opłaci składkę miesięczną 
i zostanie wpisany na listę startową, może skorzystać z karnetu składającego się z 10 treningów, 
trwających 30 minut za kwotę 200 zł brutto. Treningu można łączyć i mogą odbywać się w 
dowolne dni po wcześniejszej rezerwacji toru. 
 
10. Nagrody  
 
Przewiduje się nagrody za zajęcie:  
a.) I miejsca,  

b.) II miejsca,  

c.) III miejsca,  



 
w kategorii męskiej i żeńskiej.  
 

11. Postanowienia końcowe  

a.) Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w niniejszym regulaminie oraz do 
dokonywania jego interpretacji.  

b.) Organizator nie odpowiada za rzeczy i przedmioty należące do uczestników imprezy, które 
zostały wniesione na miejsce odbywającej się imprezy.  

c.) Zawodnicy startują w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań, w 
tym lekarskich do udziału w turnieju. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy 
i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju, ani też będące skutkiem udziału w turnieju. 
 
d.) Zakończenie ligi połączone będzie z piknikiem bowlingowym, który odbędzie się 23 czerwca 
2017 roku.  
 

 

Załącznik 1 

Tabela rozgrywek 

 

 

 

 

 

 
 

*zawodnik z największą liczbą punktów 


