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Seria Otwartych Turniejów w Bowlingu Sportowym w rywalizacji o OPOLSKI 

SUPERPUCHAR

 

BOWLINGOWY 2013 obejmować będzie 5 odrębnych turniejów 

eliminacyjnych indywidualnych oraz turniej finałowy. 

Pierwszy turniej eliminacyjny otwierający cykl rozgrywek w 2013 roku będzie rozegrany 

13 stycznia 2013r. w ramach 21. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Całkowity dochód z tej imprezy zostanie przekazany na konto fundacji WOŚP. 

 
Miejsce Rozgrywek: Kręgielnia FitLife 

Adres: OPOLE, ul. Oleska 11 – wejście od ul. Andersa 

Ilość uczestników:  maksymalnie 5 osób na parę torów (15 zawodników / rundę) – łącznie 

maksymalnie 2 x 15 zawodników.  Minimum 9 osób / rundę. 

 W razie potrzemy i możliwości przewidujemy możliwość zwiększenia ilości 

miejsc startowych w rundach kwalifikacyjnych. 

Dzień rozgrywek: każdorazowo niedziela 

Godziny rozgrywek: 12:00 / 14:30 – rundy kwalifikacyjne w zależności od liczby chętnych 

Terminarz rozgrywek: 1. turniej eliminacyjny  13 stycznia 2013r. (gramy na 21. finał WOŚP) 

 2. turniej eliminacyjny 10 lutego 2013r. 

 3. turniej eliminacyjny 10 marca 2013r. 

 4. turniej eliminacyjny 7 kwietnia 2013r. 

 5. turniej eliminacyjny 12 maja 2013r. 

 Turniej finałowy 9 czerwca 2013r. 

Koszt startu: Entry: 40 PLN, Re-entry: 40 PLN (tylko dla 1. turnieju eliminacyjnego) 

 Entry: 50 PLN, Re-entry: 40 PLN (nie dotyczy 1. turnieju eliminacyjnego) 

 Entry: 50 PLN (dotyczy turnieju finałowego) 

 
Zawodnicy zobowiązani są do stawienia się w recepcji kręgielni najpóźniej 15 minut przed 

rozpoczęciem zawodów w celu zgłoszenia obecności, dokonania opłaty startowej 

oraz przypisania numerów startowych torów. 

 
Opłacenie wpisowego będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu rozgrywek, który stanowi, 

że zawodnicy przystępują do rozgrywek na własną odpowiedzialność (zawodnicy nie są 

zobowiązani do legitymowania się licencją zawodniczą jak również nie będą wymagane 

aktualne badania lekarskie).  

 

Wszyscy zawodnicy akceptujący regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie danych 

osobowych oraz wizerunku foto lub wideo w celu ogłoszenia wyników oraz publikacji tych 

danych w celach promocji cyklu turniejów. 
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Występ juniorów (młodzieży w wieku do lat 18) będzie możliwy wyłącznie za zgodą 

przynajmniej jednego z rodziców lub prawnego opiekuna oraz pod opieką osoby dorosłej 

podczas rozgrywek. 

 
Przypominamy o odpowiednim stroju – konieczność posiadania odpowiedniego obuwia 

bowlingowego, dostępnego do wypożyczenia w recepcji kręgielni. Pamiętamy, że nie należy 

wchodzić na rozbiegi w obuwiu do tego nieprzystosowanym i brudnym. 

 

KATEGORIE TURNIEJOWE 

 
Rozgrywki turniejowe będą prowadzone w kategoriach startowych: OPEN oraz AMATOR. 

O przypisaniu do danej kategorii w cyklu będzie decydowała średnia zawodnicza, odpowiednio: 

- kategoria OPEN - zawodnicy uzyskujący średnią indywidualną równą lub powyżej 160 pkt., 

- kategoria AMATOR - zawodnicy uzyskujący średnią indywidualną poniżej 160 pkt. 

Wszyscy uczestnicy rozgrywek będą klasyfikowani odpowiednio do swoich kategorii startowych 

na podstawie średniej bieżącej (lub z ostatniego sezonu) PZK SBS (dot. zawodników 

posiadających licencję Polskiego Związku Kręglarskiego Sekcji Bowlingu Sportowego), 

a w przypadku jej braku na podstawie średniej regionalnej bieżącej lub z ostatniego sezonu. 

 
Zawodnicy, którzy nie brali jeszcze udziału w żadnych rozgrywkach i nie byli do tej pory 

nigdzie sklasyfikowani statystycznie będą zakwalifikowani do odpowiedniej kategorii na 

podstawie średniej indywidualnej obliczonej z czterech gier rozegranych w pierwszej rundzie 

eliminacyjnej gier, po wyłączeniu wyniku najlepszej i najsłabszej gry z kompletu sześciu gier. 

 
W przypadku gdy średnia zawodnika nie przekroczy 160 punktów a chciałby rywalizować 

w kategorii OPEN, zawodnik może, na własną prośbę i tylko przed rozpoczęciem rywalizacji 

w cyklu, zmienić kategorię startową i kontynuować grę w tej kategorii do zakończenia cyklu. 

 

HANDICAPY 

W rozgrywkach będą obowiązywały handicapy (punkty dodatkowe), odpowiednio: 

 

Kategoria OPEN: 

 - kobiety i juniorzy (do 16 lat włącznie) - 13 punktów do każdej rozegranej gry, 

 - mężczyźni w wieku 50 lat i więcej – po 5 punktów, 

 
 Kategoria AMATOR: 

 - kobiety i juniorzy (do 16 lat włącznie) - 8 punktów do każdej rozegranej gry, 

 - mężczyźni w wieku 50 lat – po 5 punktów, 

Punkty handicap nie podlegają sumowaniu i obowiązują we wszystkich etepach rozgrywek 

każdego turnieju, z turniejem finałowym włącznie. 

 



Regulamin cyklu rozgrywek Opolskiego Superpucharu Bowlingowego 2013 

 3/8 

TURNIEJE ELIMINACYJNE 

RUNDY KWALIFIKACYJNE 

Każdy z zawodników rozegra 6 pełnych gier systemem amerykańskim (ze zmianą torów) na 

łączną sumę punktów – Total Pin. 

Zawodnicy rozpoczynają grę od wylosowanej pary torów i po dwóch pełnych grach przechodzą 

o 2 tory w prawo. 

 
RUNDA FINAŁOWA 

 
ETAP I. 

Zawodnicy, którzy po rundzie eliminacyjnej zajęli w swoich kategoriach odpowiednio miejsca 

od 1. do 4. rozegrają systemem amerykańskim, na torach 3-4 dla kategorii AMATOR oraz 5-6 

dla kategorii OPEN, wspólny pojedynek obejmujący jedną grę liczoną od zera. Po zakończeniu 

gier zawodnik z najsłabszym wynikiem gry w danej kategorii kończy rywalizację na pozycji 4. 

 
ETAP II. 

Zawodnicy pozostający na torach po Etapie I. kategoriach rozegrają systemem amerykańskim 

wspólny pojedynek obejmujący jedną grę liczoną od zera, po zakończeniu którego zawodnik 

z najsłabszym wynikiem gry w danej kategorii kończy rywalizację na pozycji 3. 

 
Zwycięzcy obu etapów zajmują w swoich kategoriach miejsca 1. oraz 2. odpowiednio, 

w zależności od łącznej sumy punktów (Total Pin) z gier rozegranych w rundzie eliminacyjnej 

oraz w obu etapach rundy finałowej. 

 
 
PUNKTACJA RANKINGOWA 

Zawodnicy po rozegraniu każdego turnieju eliminacyjnego otrzymają odpowiednią ilość 

punktów rankingowych w zależności od uzyskanego miejsca w swojej kategorii startowej. 

Zwycięzca każdej kategorii otrzyma największą ilość punktów rankingowych, równą ilości 

zawodników startujących w jego kategorii w danym turnieju. Kolejni zawodnicy otrzymają 

odpowiednio po 1 punkcie mniej od poprzedniego miejsca aż do zawodnika zajmującego 

ostatnie miejsce w turnieju, który otrzyma jeden punkt.  

 
Za udział, bez względu na ilość rozegranych rund eliminacyjnych w turnieju, każdy zawodnik 

otrzyma kolejnych 5 punktów rankingowych. 

 
Dodatkowo w 1. turnieju eliminacyjnym, ze względu na jego charytatywną formę, 

zawodnicy otrzymują szansę zdobycia większej ilości punktów rankingowych 

w postaci 5 dodatkowych punktów do każdej kolejnej rozegranej rundy 

eliminacyjnej. 

 

SMAROWANIE 

Przygotowanie torów nastąpi przed każdą rundą kwalifikacyjną oraz przed rundą finałową. 
 

NAGRODY (dotyczy turniejów eliminacyjnych) 

Zawodnicy z miejsc 1 – 3 obu kategorii otrzymują pamiątkowe upominki. 
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ROZGRZEWKA 
 
Przed każdą rundą kwalifikacyjną będzie uruchomiona 10 minutowa rozgrzewka. 

Przed rundą finałową będzie uruchomiona 5 minutowa rozgrzewka. 

Czas rozgrzewki podany powyżej jest czasem rozgrzewki łącznie dla pary torów. 

 

 
TURNIEJ FINAŁOWY 

 
Turniej Finałowy będzie rozgrywany oddzielnie w dwóch kategoriach OPEN oraz AMATOR. 

Do turnieju Finałowego zakwalifikowanych będzie po 9 najlepszych zawodników z każdej 

kategorii startowej na podstawie największej ilości punktów rankingowych uzyskanych 

w trakcie rozgrywek 5 turniejów eliminacyjnych. 

 

RUNDA 1 (godz. 12:00 kategoria AMATOR oraz kategoria OPEN) 

Zawodnicy z miejsc 1 – 9 obu kategorii rozegrają systemem amerykańskim 2 pełne gry na 

łączną sumę punktów (Total Pin). 

Numery torów będą przypisane następująco:  

KATEGORIA OPEN 

 miejsce 1. / 2. / 3.   (tory  1 / 3 / 5) 

 miejsce 4. / 5. / 6.   (tory  2 / 4 / 6) 

 miejsce 7. / 8. / 9.   (tory  2 / 4 / 6) 

 
KATEGORIA AMATOR 

 miejsce 1. / 2. / 3. (tory  7 / 9 / 11) 

 miejsce 4. / 5. / 6.     (tory  8 / 10 / 12) 

 miejsce 7. / 8. / 9.     (tory  8 / 10 / 12) 

 

Po uzyskaniu klasyfikacji w kolejności malejącej sumy dwóch gier przyporządkowana zostanie 

dodatkowa ilość punktów rankingowych wg zasad punktowania Turniejów Eliminacyjnych – 

9 punktów najlepsza suma. 

 

RUNDA 2 (godz. 13:30 kategoria AMATOR oraz kategoria OPEN) 

Zawodnicy z miejsc 1 – 9 obu kategorii rozegrają systemem amerykańskim pojedynki 

obejmujące 2 pełne gry liczone od zera, na Total Pin, według porządku pucharowego miejsc 

rankingowych następująco: 

KATEGORIA OPEN 

 miejsce 1. / 4. / 7. (tory  1-2) 

 miejsce 2. / 5. / 8.   (tory  3-4) 

 miejsce 3. / 6. / 9. (tory  5-6) 

 
KATEGORIA AMATOR 

 miejsce 1. / 4. / 7. (tory  7-8) 

 miejsce 2. / 5. / 8.   (tory  9-10) 

 miejsce 3. / 6. / 9. (tory  11-12) 
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Zawodnicy, którzy przegrali swoje pojedynki uzyskując w obrębie pary torów najsłabszy wynik, 

zostaną sklasyfikowani w turnieju, według wyników uzyskanych w Rundzie 2. w porządku 

malejącym, na miejscach 7 - 9. 

 
 
RUNDA 3 (godz.15:00 – obie kategorie) 

Zawodnicy z miejsc 1 – 6 obu kategorii rozegrają systemem amerykańskim pojedynki 

obejmujące 2 pełne gry liczone od zera, na Total Pin, według porządku pucharowego miejsc 

rankingowych następująco: 

 

KATEGORIA OPEN 

 miejsce 1. – miejsce 6.     (tory  5-6) 

 miejsce 2. – miejsce 5.     (tory  3-4) 

 miejsce 3. – miejsce 4.     (tory  1-2) 

 

KATEGORIA AMATOR 

 miejsce 1. – miejsce 6.   (tory  11-12) 

 miejsce 2. – miejsce 5.   (tory  9-10) 

 miejsce 3. – miejsce 4.   (tory  7-8) 

 

Zawodnicy, którzy przegrali swoje pojedynki, zostaną sklasyfikowani w turnieju, według 

wyników uzyskanych w Rundzie 3. w porządku malejącym, na miejscach 4 - 6. Zawodnik, 

który w Rundzie 3. uzyskał najwyższy wynik spośród przegranych w pojedynkach uzyskuje 

prawo występu w pojedynku ćwierćfinałowym. 

 
ĆWIERĆFINAŁ (godz.16:00 – obie kategorie) 

Zawodnicy z miejsc 3 – 4 obu kategorii rozegrają systemem amerykańskim pojedynek jednej 

gry liczonej od zera według porządku następującego: 

 

KATEGORIA OPEN 

 miejsce 3. – miejsce 4.     (tory  3-4) 

 

KATEGORIA AMATOR 

 miejsce 3. – miejsce 4.     (tory  5-6) 

 

PÓŁFINAŁ 

Zwycięzcy pojedynków ćwierćfinałowych obu kategorii rozegrają systemem amerykańskim, 

z zawodnikami z miejsca 2., pojedynek jednej gry liczonej od zera według porządku 

następującego: 

KATEGORIA OPEN 

 miejsce 2. – zwycięzca ćwierćfinału    (tory  3-4) 

 

KATEGORIA AMATOR 

 miejsce 2. – zwycięzca ćwierćfinału    (tory  5-6) 
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FINAŁ 

Zwycięzcy pojedynków półfinałowych obu kategorii rozegrają systemem amerykańskim, 

z zawodnikami z miejsca 1., pojedynek jednej gry liczonej od zera według porządku 

następującego: 

KATEGORIA OPEN 

 miejsce 1. – zwycięzca półfinału    (tory  3-4) 

 
KATEGORIA AMATOR 

 miejsce 1. – zwycięzca półfinału    (tory  5-6) 

 
SMAROWANIE TORÓW 

Przygotowanie torów nastąpi przed Rundą 1. oraz przed ĆWIERĆFINAŁEM. 
 

NAGRODY (dotyczy tylko turnieju finałowego) 

Zawodnicy z miejsc 1 – 3 obu kategorii otrzymują pamiątkowe puchary. 

Pula nagród pieniężnych: 
 

Kategoria OPEN  Kategoria AMATOR 

Miejsce 1. 350 PLN  Miejsce 1. 250 PLN 

Miejsce 2. 250 PLN  Miejsce 2. 200 PLN 

Miejsce 3. 150 PLN  Miejsce 3. 150 PLN 

Miejsce 4. 100 PLN  Łącznie: 600 PLN 

Łącznie: 850 PLN    

 

ROZGRZEWKA 

Przed rundą 1. dla obu kategorii zostanie uruchomiona 10 minutowa rozgrzewka (łącznie na 

parę torów). 

Przed rundą ćwierćfinałową, półfinałową i finałową zostanie uruchomiona 5 minutowa 

rozgrzewka (łącznie na parę torów). 

 
SMAROWANIA TURNIEJOWE 

Turnieje Rankingowe będą rozgrywane na 5 różnych rodzajach smarowań, które będą 

udostępnione do treningów w kręgielni FitLIFE na każdy Turniejowy miesiąc. 

Wykresy smarowań dla całego cyklu rozgrywek będą dostępne do wglądu, na bieżąco,  na 

stronie internetowej Opolskiego Klubu Bowlingowego „ORZEŁ” - www.orzel.opole.pl. 

 
ZAPISY NA TURNIEJ 

Zapisów można dokonywać na kilka sposobów: 

- poprzez formularz elektroniczny on-line zamieszczony na stronie internetowej:  

www.orzel.opole.pl 
- poprzez wysłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail:  

kwiatkowski.coaching@gmail.com 
- telefonicznie pod numerem telefonu: 

+48 609 134 420. 
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DALSZE  USTALENIA 

 
1. Gry będą prowadzone amerykańskim systemem turniejowym – z zamianą torów co ramkę, 

w obrębie pary torów. 

2. Punkty HDCP doliczanych do każdej gry obowiązują przez cały czas trwania turnieju. 

3. Zawodnicy są proszeni o przygotowywanie się tak do zawodów (załatwienie potrzeb 

fizjologicznych przed zawodami i w trakcie przerw pomiędzy rundami zawodów), aby mogli 

bez przeszkód wykonać serie 2 gier bez konieczności dokonywania przerw pomiędzy 

grami.  

4. Zawodnicy proszeni są o pilnowanie kolejności rozgrywania swoich ramek oraz dbanie 

o gotowość do wykonania swojego rzutu gdy nadejdzie ich kolejka i ich tor jest „wolny”. 

Tor uważa się za „wolny”, gdy na torach przylegających z jego prawej i lewej strony nie 

znajdują się inni zawodnicy przygotowujący się lub wykonujący rzut. Rzut uważa się za 

zakończony w momencie opuszczenia przez zawodnika rzucającego pola rozbiegu.  

5. Zawodnik, który zakończył rzut, powinien opuścić pole rozbiegu umożliwiając grę na torze 

sąsiednim. Sytuacja głównie odnosi się do oczekiwania na rozbiegu na ustawienie kręgli do 

wykonania drugiego rzutu tzw. spare’owego lub ponownego, korygującego ustawienia 

kompletu kręgli.  

6. Prosimy o zapewnienie zawodnikom rzucającym niezakłóconego wykonania rzutu. 

Przygotowujemy sprzęt i kule (wycieranie z oleju) poza rozbiegiem – poza jego polem nie 

„wchodząc” zawodnikom rzucającym na plecy i nie wchodząc na rozbieg przed 

zakończeniem rzutu przez zawodników na sąsiednich torach. Przypominamy, że każdy 

zawodnik podczas wykonania rozbiegu do rzutu może ten rzut „wygasić”, czyli przerwać 

jego wykonanie i opuścić rozbieg w celu ponownej koncentracji i wyeliminowania 

przyczyny oraz ponownie wykonać rzut. 

7. Prosimy o zachowanie ogólnych zasad kulturalnego zachowania i dopingu oraz szczególnie 

dbałość o czystość języka.  

8. Zawodnicy, którzy pomiędzy grami chcą odświeżyć sprzęt np. przeszlifować kule 

(przypominamy, że jest to możliwe tylko po zakończonej całej grze) powinni robić to 

sprawnie, tak aby nie zakłócać porządku i nie wprowadzać nieczystości w postaci pyłu  

w okolice „strefy grającej”. 

9. Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone Sędziemu zawodów natychmiast po 

zaistnieniu sytuacji spornej i rozstrzygane będą według zasad obowiązujących w bowlingu 

sportowym. Zgłoszenie jakichkolwiek zastrzeżeń czy nieprawidłowości technicznych 

maszyn, torów, punktacji itp. powinno odbyć się bezpośrednio po zaistniałej, zauważonej 

sytuacji, poprzez wstrzymanie gry na danej parze torów i oczekiwanie na podejście obsługi 

zawodów lub w szczególnych sytuacjach Sędziego zawodów. Pozostałe sprawy porządkowe 

lub niejasności powinny zostać rozstrzygnięte w recepcji kręgielni. 

10. Zawodnicy otrzymując swoją kartę gry są za nią odpowiedzialni i zobowiązani do 

pilnowania i rzetelnego wpisywania wyników swoich gier. Punktacja ogólna turnieju może 

ulec zmianie na skutek wykrycia nieprawidłowości w wynikach na kartach gier zawodników 

w konfrontacji z wydrukami komputerowymi systemu liczącego. Zawodnik u którego 

wykryte będą nieprawidłowości zostanie zdyskwalifikowany i w danych zawodach nie 

otrzyma punktów rankingowych. Za zagubienie karty gry z wynikami odpowiedzialny jest 
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zawodnik. Jeżeli zagubiona karta gry zawodnika, na prośbę obsługi lub Sędziego, nie 

zostanie doniesiona, zawodnik będzie w tej rundzie sklasyfikowany z sumą punktów „0”. 

11. Zawodnicy biorący udział w Turnieju, zobowiązują się do przestrzegania zasad bowlingu 

sportowego oraz niniejszego regulaminu oraz nie wyrażają sprzeciwu na publikowanie 

imiennych wyników ich gry wraz z ogólnymi wynikami turniejowymi oraz na publikowanie 

wizerunku foto - wideo. 

12. Kolejność zapisów. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, pierwszeństwo przystąpienia 

do rozgrywek mają zawodnicy, którzy uprzednio dokonali wpisu na internetową listę 

startową turnieju (lista znajduje się na stronie www.orzeł.opole.p l).  

Wszyscy pozostali zawodnicy będą wpisywani w dalszej kolejności w ilości nie 

przekraczającej założonego 

limitu (ostateczna decyzja o zwiększeniu ilości zawodników należeć będzie do 

organizatora). 

13. W przypadku rozgrywania więcej niż jednej rundy eliminacyjnej dopuszcza się wielokrotne 

uczestnictwo w tych rundach (tzw. „Re-entry”). Kolejność dopuszczenia do Re-entry będzie 

podporządkowana internetowej liście zapisów oraz w dalszym porządku kolejności zapisów 

w recepcji kręgielni. W przypadku gry zawodnik rozgrywa rundę Re-entry będzie brana do 

klasyfikacji lepsza seria wyników zawodnika.  

14. Ostateczną decyzję w powyższych i innych nie opisanych przypadkach podejmuje Sędzia 

Główny Zawodów oraz Organizator. 

 

 

  

 

 Zatwierdzono: 19 grudnia 2012r. 

 Korekta terminów: 3 stycznia 2013r. 


