
REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI DO PEŁNYCH 
TURNIEJ FINAŁOWY W SIERAKOWIE 

 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierakowie zaprasza na Grand Prix Polski do pełnych w 
Sierakowoe w kręgle klasyczne 2015/2016 
 
Patronat: Ośrodek Sportu i Rekreacji , Gmina Sieraków, Sierakowski Ośrodek Kultury, 
Marwik-Music. 
Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierakowie oraz Polski Związek Kręglarski 
Termin: 28.04-30.04.2016 r. 
Miejsce: Kręgielnia 4-torowa w Sierakowie , ul. Towarowa 6. 
 
Uprawnieni do startu: kobiety i mężczyźni urodzeni przed 01.07.1997 r., którzy nie 
posiadają aktualnej licencji A. W zawodach mogą startować zatem zawodnicy i zawodniczki 
bez licencji oraz z licencją B. W zawodach nie mogą startować również członkowie kadry 
narodowej juniorów i seniorów. 
 
Opłata startowa: 25 zł od każdego zawodnika, z czego 5 zł przeznaczone jest na pulę 
nagród cyklu Grand Prix Polski, zgodnie z regulaminem tego cyklu oraz 5 zł na upominki dla 
każdego zawodnika turnieju. 
 
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 27.04.2016 r. 
Po wyznaczonym terminie lista zgłoszeń zostanie zamknięta. 
 
Zgłoszenia przyjmuje: Karol Nowak – 501-572-257, marwik-music@o2.pl . 
 
Sprawy organizacyjne: Każdy zawodnik zgłasza się do sekretariatu zawodów minimum 20 
minut przed planowanym wejściem na tor. Z uwagi na dużą liczbę chętnych dopuszcza się, 
w przypadku nieobecności zgłoszonych zawodniczek i zawodników, zmiany w planie gry wg 
zasady, że obecni na kręgielni uczestnicy będą mogli zagrać we wcześniejszym bloku. 
 
Zasady rozgrywania zawodów: Każdy uczestnik zawodów rozpoczyna grę zgodnie z 
planem startów i wykonuje 4x15 rzutów do pełnych (na torach odpowiednio 1-2-4-3 itd.). O 
kolejności w klasyfikacji decyduje w pierwszej kolejności łączny wynik (60 rzutów), w 
drugiej najlepszy tor (15 rzutów), w trzeciej kolejny tor itd. W przypadku kiedy dwóch lub 
więcej uczestników będzie miało identyczny łączny wynik oraz identyczne wyniki na 
wszystkich torach – o miejscu w klasyfikacji zadecyduje losowanie przeprowadzone przez 
Sędziego Głównego zawodów. 
 
Informacje dodatkowe: Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji ogólnej Grand Prix Polski będą 
rozstawieni w ostatnich blokach turnieju tj. mężczyźni 12 miejsc, kobiety 8 miejsc. 
Zasady techniczne: Szachownice będą czyszczone co 4 bloki. Wyniki turnieju będą 
publikowane na stronie Grand Prix Polski do pełnych gp.pzkregl.pl oraz na kręgielni 
 
Sędzia Główny: Maciej Kląskała sędzia klasy III 
 
Ceremonia nagradzania: 
1. GP Sieraków – kobiety miejsca 1-6 
2. GP Sieraków – mężczyźni miejsca 1-6 
3. Klasyfikacja ogólna GP – kobiety 1-6 
4. Klasyfikacja ogólna GP – mężczyźni 1-6. 
 
 



Po ceremonii zakończenia Grand Prix tradycyjny sierakowski turniej „ZŁOTY RZUT” 
– dla chętnych. 
Noclegi: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierakowie ul. Poznańska 28 - 61 29 52 868, Ośrodek 
Wypoczynkowy „OKO” ul. Poznańska 28, 61 29 53 275, Energo-Tour Centrum 
Konferencyjno-Wypoczynkowe ul. Poznańska 30, Sieraków 61 29-53-072, TKKF Sieraków, 
ul. Poznańska 27, Sieraków. 
 
 
Integracja kręglarska – dla chętnych dnia 01.05.2016 r. organizujemy spływ kajakowy 
rzeką Wartą ok. 2 godziny, ognisko z dobrym jadłem, jazdę konną i bryczki w malowniczo 
położonej okolicy Puszczy Noteckiej. Koszt wpisowego 50 zł od osoby. Rezerwacja Karol 
Nowak 501-572-257.	


