
REGULAMIN 
AMATORSKIEJ LIGI KRĘGLARSKIEJ  

we Wronkach, sezon 2015/2016 
 
 

1. Cel rozgrywek 
Celem organizowanych rozgrywek jest propagowanie czynnego uprawiania rekreacji i sportu przez kręglarzy amatorów z Wronek i okolic. 

2. Organizator 
Organizatorem rozgrywek jest Klub Kręglarski "DZIEWIĄTKA-AMICA" Wronki i Amatorskie Stowarzyszenie Kręglarzy we Wronkach. 

3. Termin i miejsce rozgrywek 
a) rozgrywki odbywać się będą od października 2015 r. do czerwca 2016 r. na torach kręgielni we Wronkach przy ul. Plac Targowy 5, 
b) zawody odbywać się będą według terminarza rozgrywek. 

4. Udział drużyn 
a) w zawodach mogą startować zawodnicy i zawodniczki urodzeni przed 1 lipcem 1997 r., nie biorący udziału w Superlidze w bieżącym 

sezonie, 
b) drużyny mogą być: żeńskie, męskie lub mieszane, 
c) drużyna do rozgrywek może zgłosić minimum 3, a maksymalnie 6 zawodników, 
d) osoby indywidualne, nie należące do żadnej drużyny, zostaną ujęte jedynie w klasyfikacji indywidualnej, 
e) zawodnik/zawodniczka może startować tylko w jednej drużynie. 

5. System rozgrywek 
a) prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa i indywidualna (mężczyzn oraz kobiet), 
b) każdy zawodnik/zawodniczka drużyny w danym starcie  wykonuje po 15 rzutów na każdym torze (1,2,4,3) do tzw. pełnych, co daje 

łącznie 60 rzutów, 
c) każdy zawodnik/zawodniczka ma prawo wykonania 3 rzutów próbnych w danym starcie, 
d) zostanie rozegranych 8 kolejek, 
e) odgrywanie danej kolejki jest możliwe tylko w obrębie weekendu (od piątku do poniedziałku) w którym odbywa się dana kolejka i jest 

związane z dodatkową opłatą 10zł (za wynajem torów). Wolny termin należy uzgodnić z Panią Brygidą Garczarek (w dni powszednie 
po godzinie 18:00) 668 110 582 oraz Panią Natalią Skrzypczak-Bączkiewicz (w niedzielę) tel. 505 511 623. 

f) zakończenie ligi będzie połączone z piknikiem kręglarskim. 
6. Klasyfikacja drużynowa 

a) w danym starcie Drużyna liczy maksymalnie 3 zawodników, 
b) w przypadku większej liczby zawodników w drużynie, przed startem pierwszego zawodnika zgłaszany jest skład danej drużyny 

sędziemu, 
c) do punktacji dla Drużyny zalicza się 3 wyniki zawodnika/zawodniczki, zgłoszonych do startu drużynowego w danej kolejce, 
d) w przypadku większej liczby zawodników/zawodniczek w drużynie, wyniki pozostałych (niezgłoszeni do startu drużynowego w danej  

kolejce) są liczone jedynie do klasyfikacji indywidualnej, 
e) za najlepszy wynik w danej kolejce drużyna uzyskuje tyle dużych punktów, ile zgłosi się drużyn do rozgrywek, za drugi o jeden punkt 

mniej, itd. 
f) przy równych wynikach w danej kolejce drużyna, z której zawodnik uzyskał lepszy wynik otrzymuje większą ilość punktów, 
g) w przypadku równych wyników najlepszych zawodników z najlepszych drużyn, porównuje się wyniki kolejnych zawodników, którzy 

osiągnęli drugi najlepszy wynik w każdej z drużyn, 
h) o kolejności miejsc drużyn decyduje: 
- w pierwszej kolejności - ilość zdobytych dużych punktów z 8 kolejek, 
- w drugiej kolejności - suma punktów (kręgli)  zdobytych w 8 kolejkach. 

7. Klasyfikacja indywidualna 
a) będzie prowadzona odrębna klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn, 
b) do klasyfikacji zalicza się 7 najlepszych wyników z 8 startów (najgorszy wyniki z 8 startów jest odrzucany), 
c) o kolejności miejsc zawodników/zawodniczek decyduje: 
- suma 7 najlepszych wyników z 8 startów, 
- najlepszy wynik z 7 najlepszych startów, gdy jest równy to drugi najlepszy wynik z 6 najlepszych startów itd. 

8. Badania lekarskie i strój sportowy 
a) każdy zawodnik uczestniczy w rozgrywkach na swoja odpowiedzialność, 
b) badania lekarskie dopuszczające do udziału w Amatorskiej Lidze Kręglarskiej zawodnicy załatwiają we własnym zakresie, 
c) za kontuzje i inne zdrowotne szkody organizator nie ponosi odpowiedzialności, 
d) drużyny obowiązkowo występują w strojach sportowych (zmienne obuwie sportowe, spodenki i koszulk i lub dres). 

9. Sędziowie zawodów i nagrody 
a) organizatorzy Amatorskiej Ligi Kręglarskiej wyznaczą sędziego głównego oraz sędziów pomocniczych, 
b) organizatorzy gwarantują dyplomy lub puchary dla co najmniej 3 najlepszych drużyn oraz 3 najlepszych zawodników i zawodniczek w 

klasyfikacjach indywidualnych. 
10. Wpisowe 

Do końca 2015 r. każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach wpłaca 50 zł wpisowego na rzecz organizatora na konto: 
KLUB KRĘGLARSKI "DZIEWIĄTKA-AMICA " 
ul. Plac Targowy 5 
64-510 Wronki 
Bank Spółdzielczy Duszniki, nr konta 20 9072 0002 2006 0601 5879 0001 
Tytuł przelewu: „za Amatorską Ligę Kręglarską – imię i nazwisko lub nazwa drużyny. 

11. Termin zgłoszenia do zawodów 
Zawodników i drużyny biorące udział w Amatorskiej Lidze Kręglarskiej należy zgłosić organizatorom osobiście lub e-mailem na adres: 
kk9wronki@gmail.com. 

12. Rada Ligi 
a) wszelkie sprawy sporne, nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Rada Ligi, 
b) składa się z 5 osób wyłonionych spośród przedstawicieli drużyn uczestniczących w rozgrywkach, 
c) jedna spośród osób, wchodzące w skład Rady Ligi, musi być członkiem Zarządu Klubu Kręglarskiego „DZIEWIĄTKA-AMICA” Wronki 

oraz jedna Amatorskiego Stowarzyszenia Kręglarskiego we Wronkach. 
 

Wronki 6.10.2015 r. 

KK DZIEWIĄTKA-AMICA Wronki 

ASK we Wronkach 

 

DOBRY RZUT 


