
 

 
 

 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

XIII  INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI 

W BOWLINGU OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 

ŁÓDŹ 2018 

 

ELIMINACJE 26-27.04.2018r 
 

 
• Organizator: Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących  

     Polskiego Związku Kręglarskiego 

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

Kultury Fizycznej 

 

• Termin zawodów:             26-27.04.2018r. 

• Termin zgłoszeń:   20.04.2018r.  

• Adres zgłoszeń: monika.grzyb@poczta.onet.pl  als8@o2.pl 

 

• Koordynator: Monika Grzybczyńska – tel. 537 408 053 

• Sędzia główny zawodów:  Krzysztof Olesiński 

• Miejsce i termin zawodów: Łódź, 26-27.04.2018 

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  
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• Cele turnieju:  

• wyłonienie finalistów Mistrzostw Polski w poszczególnych kategoriach sportowych, 

wśród kobiet i mężczyzn 

• 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 Narodowej w bowlingu 

 

•  Warunki uczestnictwa: 

• Udział w Turnieju może wziąć osoba posiadająca aktualną licencję zawodniczą  

typu B na sezon 2018,  ważne badania lekarskie określające kategorię sportową oraz 

orzeczenie o niepełnosprawności. Dokumenty zostaną bezwzględnie sprawdzone przez 

Sędziego Głównego.  

• Zawodnicy  występuje  w zawodach na własną odpowiedzialność, organizator nie 

ubezpiecza uczestników imprezy. 

• Asystentów dla zawodników B1 i B2 zapewnia własny klub. Zawodnicy kat. B1 

startują w swoich goglach i z własnymi barierkami, opatrunki medyczne zapewnia 

organizator. 

• Regulaminy:     

W trakcie zawodów obowiązuje Regulamin IBSA dla bowlingu oraz Ogólny Regulamin 

Zawodów NiS PZK. 

• System gry: 

• Do finałów awansuje w każdej grupie (B1, B2, B3) z podziałem na kobiety i 

mężczyzn 50% plus jeden (np. jeżeli w eliminacjach kategorii B3 kobiet zagra 9 pań, do 

finałów awansuje 5 zawodniczek). 

• Minimalna ilość awansujących w każdej z kategorii to 3 osoby. 

• 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 eliminacyjne 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 eliminacyjnym i 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), dlatego wszyscy 

grają w pierwszych blokach w czwartek 26.04.2018 r 

Wszystkie płatności gotówką u koordynatora na miejscu 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adresy; monika.grzyb@poczta.onet.pl i als8@o2.pl   

do dnia 20.04.2018 r. Zawodnicy mają być zgłaszani przez swoje kluby. W zgłoszeniu proszę 

o podanie; dnia i godziny przyjazdu,daty urodzenia,kategorię zawodnika,dane asystentów 

kat.B1,B2 oraz dane Kapitana drużyny z nr.telefonu.  

• Odprawa techniczna zaplanowana jest w dniu 26.04.2018 o godz. 20:00. 

• Lista startowa zostanie umieszczona na stronie internetowej Sekcji Niepełnosprawnych PZK – 

www.niepelnosprawni.pzkregl.pl  i przesłana do klubów. 

• Turniej rozgrywany będzie w dniu 26 kwietnia (czwartek) na 14 torach, w dniu 27 kwietnia 

(piątek) 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 (zawodnicy dobierają się sami). Na 15 

min przed startem odbędzie się losowanie torów. 

• Zawodnicy grający 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. 

• Zawodnicy/zawodniczki występują w strojach klubowych/bowlingowych. 

• 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. 

• 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)  
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• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji 

niniejszego Komunikatu oraz  harmonogramu zawodów. 

Planowane bloki eliminacyjne:  

 

Czwartek 26.04.2018r. 

I blok godz 15.30 - 18.00 (14 torów) 

Piątek 27.04.2018  

II blok 8.30 - 11.00 (24 tory) 

III blok 11.30 - 14.00 (w zależności od ilości zgłoszeń)  

Jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie zawodów o godz.14:00 w przypadku  

zebrania większej ilości zawodników.  
 

                                           Koordynator – Monika Grzybczyńska tel. 537 408 053 


