
 

 

 

REGULAMIN 
„I OTWARTE MOGILEŃSKIE MISTRZOSTWA AMATORÓW W BOWLINGU” 

 

I. Organizator: Mogilno Sport Sp. z o.o. 
II. Termin rozgrywek: 21 kwietnia 2017 roku, godz. 18:00 (17:30 losowanie grup). 
III. Miejsce rozgrywek: Kręgielnia Mogilno, ul. Grobla 1B, 88-300 Mogilno. 
IV. Cel zawodów: 
a) upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta, 
b) aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu, 
c) popularyzacja bowlingu, jako dyscypliny sportu, 
d) wyłonienie Mistrza Mogilna w bowlingu. 
V. Zasady gry: 
Celem każdego gracza jest strącenie za pomocą kuli wszystkich 10 kręgli. Rozgrywka składa się  
z dziesięciu kolejek. W każdej kolejce są maksymalnie dwa rzuty. Wyjątkiem jest ostatnia kolejka 
(dziesiąta), gdzie możliwe są maksymalnie trzy rzuty. Za każdy strącony kręgiel gracz otrzymuje jeden 
punkt. W jednej kolejce można otrzymać maksymalnie 10 punktów. Jeśli gracz w pierwszym rzucie 
strąci wszystkie kręgle, lub uda mu się to za drugim razem otrzymuje dodatkowe punkty. 
VI. Uczestnictwo: 
W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 32 zawodników powyżej 16 roku życia, którzy zostaną 
podzieleni na grupy 4 osobowe. System może ulec zmianie, w zależności od liczby zgłoszonych 
zawodników. 
Turniej przeznaczony jest dla graczy amatorów nieposiadających licencji zawodniczej wydanej przez 
Sekcję Polskiego Związku Kręgarskiego ( PZK SBS). 
VII. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia zawodników przyjmowane są w Kręgielni Mogilno przy ul. Grobla 1B  
w Hali Widowiskowo—Sportowej. 
Informacje można uzyskać pod nr telefonu: 52 554  23 16. 
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer telefonu. 
UWAGA ! 
Zawodnicy zobowiązani są do noszenia obuwia bowlingowego dostępnego w Kręgielni Mogilno. 
Dopuszcza się grę we własnym obuwiu pod warunkiem, że spełnia normy zawarte w Regulaminie 
Kręgielni. 
VIII. Nagrody:  
W poszczególnych klasyfikacjach zawodnicy otrzymują puchary za zajęcie I, II, III miejsca. 
IX. Postanowienia końcowe: 
1. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest opłacenie wpisowego w wysokości 20 zł  
do dnia 20 kwietnia 2017 roku w Kręgielni. 
2. Kategoria jest uznana, jeśli wystartuje minimum 6 Zawodników (w przypadku, jeśli występuje 
podział na kategorie). 
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu. 
4. Sprawy sporne wynikłe w czasie Turnieju rozstrzyga Organizator. 
5.Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC,  
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku  
z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 
6. Każdy Zawodnik startując w Turnieju w pełni akceptuje Regulamin Turnieju i startuje na własną 
odpowiedzialność. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków Zawodników w materiałach 
fotograficznych i filmowych z Turnieju w celach promocyjnych „I MOGILEŃSKIE MISTRZOSTWA 
AMATORÓW W BOWLINGU”. 


