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IV Międzynarodowy Turniej Bowlingowy 

Skoczów, 21 październik 2018 r. 

 

Regulamin 

 

 

ORGANIZATOR:  

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A. 

 

CEL IMPREZY:  

1. Popularyzacja bowlingu, aktywnego wypoczynku i rekreacji podczas gry w bowling i 

współzawodnictwa. 

2. Popularyzacja zdrowego stylu życia i sportowego spędzania czasu wolnego; lepsze wzajemne 

poznanie się mieszkańców przygranicznych terenów oraz wzmocnienie i pogłębianie współpracy 

pomiędzy gminami poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. 

3. Promowanie i reklama usług związanych z działalnością Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Skoczowie. 

 
TERMIN I MIEJSCE:  

1. Turniej odbędzie się 21 październik 2018r. (sobota) o godz. 09:00.  

2. Biuro turnieju znajdować się będzie na Kręgielni w Krytej Pływalni „DELFIN”, 43-430 Skoczów ul. 

Górecka 2A. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. W turnieju uczestniczą drużyny z Gminy Skoczów oraz drużyny z Gminy Hradek (Gródek) z 

Republiki Czeskiej. 

2. W skład drużyny wchodzi czterech zawodników oraz jeden rezerwowy. 

3. Zapisy uczestników w dniu turnieju w biurze zawodów na kręgielni od godz. 09:00 do 09:30. Turniej  

rozpoczyna się o godz. 9:30.  

4. Osoby zgłaszające się do turnieju, są zobowiązane do wypełnienia formularza uczestnika. 

5. Formularze uczestnika będą dostępne w dniu turnieju w biurze turnieju. 

6. Uczestnicy turnieju mogą używać wszystkich własnych rodzajów kul bowlingowych, tj. rotacyjnych, 

spare`owych oraz dostępnych na kręgielni. 

7. SOSiR na czas turnieju udostępnia dwutorową kręgielnię bowlingową. 

 

ZASADY TURNIEJU: 

1. Drużyny turnieju grają w dwóch etapach: 

a. Eliminacje 

b. Finał 

2. W eliminacjach grają wszystkie drużyny. Do Finału przechodzą cztery drużyny z najlepszymi 

wynikami. 

3. Walka o pierwsze i drugie miejsce: gra jedna drużyna z Polski i Czeskiej Republiki z najlepszymi 

wynikami. 

4. Walka o trzecie i czwarte miejsce: grają następne drużyny. 

5. O kolejności miejsc będzie decydować wynik bezpośredniej rywalizacji. 

6. W przypadku jednakowych wyników, o kolejności decyduje większa liczba uzyskanych strike (zbite 

wszystkie kręgle za pierwszym razem). 

 

NAGRODY: 

1. Puchary i dyplomy dla miejsc od 1 do 4. 

2. Okolicznościowe medale dla wszystkich zawodników. 

3. Rozdanie pucharów, dyplomów i medali nastąpi po zakończeniu Turnieju.  
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PRZEPISY PORZĄDKOWE: 

1. Zawodnik biorący udział w turnieju zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu w 

szczególności: zna obowiązujący regulamin turnieju, bezwzględnie stosuje się do uwag i wskazówek 

organizatorów, sprawnie przemieszcza się na swoje tory i oddaje rzuty nie powodując zbędnych opóźnień, 

swoje uwagi kieruje wyłącznie do organizatorów, a nie do innych zawodników. 

2. Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na konsoli, usuwanie 

przeszkód, samowolne rozstrzyganie sytuacji spornych. 

 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Zawodnicy w turnieju bezwzględnie powinni posiadać zamienne sportowe obuwie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszczerbki zdrowotne powstałe przed, 

w czasie oraz po zakończeniu turnieju.  

3. Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wszystkie zaistniałe kontrowersje, bądź inne kwestie o charakterze sportowym rozstrzygać będą 

organizatorzy. 

2. Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nie ujętych należą wyłącznie do 

Organizatora. 

3. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

6. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania zawodów. Uczestnik jest 

odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, 

jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący zawody. 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestników zawodów. 

8. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub 

uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności, 

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestników. 


