
 

 

REGULAMIN TURNIEJU BOWLINGOWEGO 100 STRIKÓW  
NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI 2018 

 
1. Data turnieju 19.11.2018 roku godzina 19.00. 
2. Organizator Ostrołęcki Klub Bowlingowy Łubudu. 
3. Miejsce turnieju ŁUBUDU Bowling & Good Time ul. Prądzyoskiego  
4. Cel turnieju: Promowanie sportu jakim jest Bowling w połączeniu z 100ną rocznicą  

odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Zawodnicy poprzez udział w turnieju wyrażają zgodę na publikację klasyfikacji, zdjęd i 
materiałów z turnieju w materiałach promocyjnych Ostrołęckiego Klubu 
Bowlingowego na stronach internetowych patronów medialnych oraz profilu 
https://www.facebook.com/Ostro%C5%82%C4%99cki-Klub-Bowlingowy-OKB-
%C5%81ubudu-246016932804835/  

5. Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym. 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

6. Udział w turnieju może wziąd osoba niepełnoletnia pod warunkiem pisemnej zgody 
rodzica lub opiekuna. 

7. Koszt udziału w turnieju wynosi 50 PLN. 
8. Na udział w turnieju obowiązują zapisy telefoniczne, mailowe lub osobiście przed 

rozpoczęciem turnieju w przypadku wolnych miejsc. 
9. Liczba uczestników w turnieju ograniczona do 32 zawodników. 
10. Rozgrzewka 15 min  rozpocznie się 19.15. 
11. Punkty HD po 8 do każdej gry dla kobiet, juniorów do lat 16 oraz zawodników 

powyżej 55 lat. Maksymalna gra z HC to 300 punktów. 
12. Eliminacje - każdy zgłoszony zawodnik rozgrywa 2 gry. Tory zawodnicy będą losowad 

za pomocą aplikacji mobilnej. Kolejnośd startu na torze odpowiada kolejności 
losowania toru. 
Na jednym torze zagra po 6 zawodników jednak organizator lub prowadzący może 
zarządzid inaczej z przyczyn technicznych. W przypadku remisu w fazie eliminacyjnej o 
awansie decyduje ostatnia gra eliminacyjna. 

13. Dwierćfinał -1 gra - 4 tory. 
Do rozgrywki dwierdfinałowej awansuje 8 zawodników z największą sumą punktów z 
eliminacji. Dwierdfinał zostanie rozegrany na 4 torach. O rozstawieniu decyduje ilośd 
zdobytych punktów w eliminacjach. Zawodnicy zagrają w parach: 1 z 8 – tor 1, 2 z 7 – 
tor 2, 3 z 6 – tor 3, 4 z 5 – tor 4. 

14. Półfinał  - 1 gra – tory 2 i 3. 
Do rozgrywki półfinałowej awansuje  4 zawodników z rundy dwierdfinałowej. Półfinał 
zostanie rozegrany na 2 torach. Zawodnicy zostaną przydzieleni do poszczególnych 
torów według poniższego schematu. 

15. Finał - 1 gra – tory 2 i 3.  
W rozgrywce finałowej zagrają 4 osoby na 2 torach. Zawodnicy zostaną przydzieleni 
do poszczególnych torów według poniższego schematu. 

16. Remis w fazie finałowej rozstrzygnie 1 rzut kulą. 



 

 

17. Dla zwycięzców turnieju, osoby która zdobędzie największą ilośd strików oraz osoby 
która zdobędzie 100nego strika  organizator przewidział nagrody w postaci pucharów. 
Dodatkowo w przypadku pozyskania sponsorów nagrody rzeczowe. 

18. Dla pozostałych uczestników turnieju organizator przewidział okolicznościowe 
pamiątki. 
19. Dla wytrwałych losowanie upominków od sponsorów. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PRZEPISY ORGANIZACYJNE  

 Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na konsoli, 
usuwanie przeszkód technicznych, samowolne rozstrzyganie kwestii spornych. W każdym z 
takich przypadków należy powiadomid Pracowników, Obsługę techniczną lub Organizatora 
zawodów.  

 Ostateczna interpretacja regulaminu podczas zawodów należy do organizatorów turnieju.  

 W przypadku pojawienia się nadzwyczajnych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem Turnieju.  

 Wszelkie protesty i zażalenia należy natychmiast zgłosid Organizatorowi. Sytuacje sporne 
będą rozstrzygane na podstawie powyższego regulaminu oraz wg obowiązujących zasad w 
bowlingu sportowym.  

 Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostad zgłoszone do organizatorów, natychmiast po 
zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu 
sportowym.  

 Dane osobowe gromadzone i przechowywane są przez Organizatora wyłącznie w celu 
realizowania potrzeb organizacyjnych. Przez potrzebę organizacyjną rozgrywek rozumie się 
koniecznośd poinformowania uczestnika o zmianie terminu rozgrywek bądź wprowadzeniu 
zmian w regulaminie.  

 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego 
wizerunku, tj. fotografii; imienia i nazwiska w social media oraz na stronie internetowej 
Organizatora, co ma związek z publikacją wyników. 


