
 

 
 

 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

XIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI 

W BOWLINGU OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 

ŁÓDŹ 2018 

 

FINAŁY 28.04.2018r. 
 

 
• Organizator: Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących 

      Polskiego Związku Kręglarskiego. 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

 

• Termin: 28.04.2018 

• Koordynator: Monika Grzybczyńska – tel. 537 408 053 

• Sędzia główny zawodów:  Krzysztof Olesiński 

• Miejsce i termin zawodów: Łódź, 28.04.2018r. 

Kręgielnia: Sky Bowling, Aleja Politechniki 1 (C.H. Sukcesja), 93-590 Łódź 

UWAGA- Z dworca Łódź Kaliska należy udać się w lewo, przejść przez parking 

samochodowy, pod wiaduktem i na przystanku tramwajowym wsiąść w tramwaj linii 16. 

Jedziemy sześć przystanków. 

Zakwaterowanie i wyżywienie: INESS HOTEL, ul. Wróblewskiego 19/23, 93-578 Łódź 

• Konkurencja:    indywidualna kobiet i mężczyzn 

• Cele turnieju:  

• wyłonienie Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach sportowych, wśród kobiet  

i mężczyzn, w sezonie sportowym 2018r. 

• krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku  

• popieranie sportowego współzawodnictwa  



• podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników 

• propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją 

narządu wzroku  

• sprawdzian kontrolny dla zawodników kadry 

 

•  Warunki uczestnictwa: 

Identyczne jak obowiązujące podczas eliminacji. 

Zawodnik występuje w zawodach na własną odpowiedzialność, organizator nie 

ubezpiecza uczestników imprezy.  

 

• Regulaminy:     

W trakcie zawodów obowiązuje Regulamin IBSA dla bowlingu oraz Ogólny Regulamin 

Zawodów NiS PZK. 

• System gry: 

• Mistrzem (Mistrzynią) Polski zostanie osoba, która uzyska najwyższą sumę z 12 gier 

(6 gier eliminacje + 6 gier finały).  

W przypadku remisu po 12 grach o uzyskanym miejscu decydować będzie, wyższa suma z 6 

gier w finałach, następnie wyższa ostatnia gra w finałach, następnie przedostatnia, itd. 

 

Do rankingu PZK  zaliczane będą osobno gry eliminacyjne (6) i finałowe (6 gier). 

• Kat. B1 rozgrywa 3 gry na jednym torze i 3 gry na drugim torze, przy tym samym 

podajniku kul (bez cross line).  

Rozgrzewka: 3 ramki na każdym torze. 

• Kat B2 i B3 rozgrywa 3 gry systemem cross-line na parze torów, później następuje 

przejście 3 tory w prawo i gramy kolejne 3 gry tym samym systemem. 

Rozgrzewka: 5 min dla zawodnika przed pierwszymi grami. 

• Smarowanie: 

Smarowanie medium zostanie wylosowane przed 1 blokiem finałowym.   

• Opłaty: 

• opłata startowa 40 zł   

• nocleg + śniadanie + obiadokolacja  100 zł 

Zawodnicy należący do Kadry Narodowej niewidomych i słabowidzących w bowlingu 

mają opłaconą przez PZK jedną pełną dobę (nocleg + wyżywienie). 

Wszystkie płatności gotówką u koordynatora na miejscu 

 

 



Dodatkowe przepisy porządkowe: 

• Odprawa techniczna odbędzie się w piątek, 27 kwietnia o godz. 20:00. Lista startowa zostanie  

         podana po rozegraniu gier eliminacyjnych i  w trakcie odprawy technicznej. 

• Turniej rozgrywany będzie na 24 torach. Na torach 1 – 6 startować będą zawodnicy kategorii                   

B1, natomiast na torach 7 – 24 rywalizować będą zawodnicy B2 i B3 po dwóch na torze. 

Dobór torów nastąpi na podstawie uzyskanego miejsca podczas eliminacji. 

• Zawodnicy startujący w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym 

startem u Sędziego Głównego. 

• Uprasza się wszystkich zawodników, oraz osoby towarzyszące o niespożywanie i 

niewnoszenie napojów oraz posiłków zakupionych poza Centrum Sky Bowling Łódź. 

• Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na konsoli, 

usuwanie przeszkód technicznych, samowolne rozstrzyganie spornych sytuacji. W każdym z takich 

przypadków należy powiadomić Sędziego poprzez uniesienie ręki. 

• Podczas gier turniejowych istnieje całkowity zakaz przebywania osób postronnych w strefie 

torów, z wyjątkiem zgłoszonych asystentów. Strefę torów określa Sędzia Główny. 

• Istnieje całkowity zakaz występowania w zawodach w stroju innym niż strój bowlingowy/ 

klubowy. 

• Istnieje całkowity zakaz trzymania na stolikach przy podajnikach jakichkolwiek otwartych 

napojów, większych oraz ciepłych artykułów spożywczych lub wszelkich przedmiotów lub substancji, 

które mogą mieć jakikolwiek wpływ na grę innych zawodników. 

• Aby usprawnić rozgrywanie zawodów oraz żeby nie przeszkadzać innym zawodnikom ustala 

się, że rzut można oddać w momencie gdy na torze po lewej i po prawej stronie nie oddaje rzutu inny 

zawodnik. Przyjmuje się prawostronne pierwszeństwo. Na wykonanie rzutu zawodnik ma 30 sekund 

od momentu gdy jest możliwe przygotowywanie się/ oddawanie rzutu. Spowalnianie będzie karane 

upomnieniami, a następnie kartką żółtą. 

• Na dekoracji obowiązuje klubowy strój sportowy dostosowany do rangi zawodów.  

• Wszelkie protesty przyjmowane będą WYŁĄCZNIE na piśmie, najpóźniej do 30 min od 

wystąpienia zdarzenia. Zgłaszający protest wnosi wadium w wysokości 150 zł. Protest rozstrzyga 

komisja w składzie – Sędzia Główny, Koordynator, Kapitan Sportowy (w zastępstwie członek 

Zarządu Sekcji znajdujący się na kręgielni)  

• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego   

           Komunikatu i harmonogramu zawodów.  

                                         Koordynator – Monika Grzybczyńska tel. 537 408 053 
 

 

 


