REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI 2016/2017
W KRĘGLARSTWIE KLASYCZNYM W GRZE DO PEŁNYCH
1. Grand Prix Polski w kręglarstwie klasycznym – cel: Grand Prix Polski jest cyklem turniejów,
organizowanych w celu propagowania sportu kręglarskiego oraz integracji wszystkich
środowisk kręglarskich w Polsce.
2. Organizatorzy:
Organizatorem Grand Prix Polski jest Polski Związek Kręglarski w Poznaniu Sekcja Kręglarstwa
Klasycznego, we współpracy z organizatorami turniejów, wchodzących w skład cyklu.
3. Uczestnicy: We wszystkich turniejach mogą brać udział wszyscy kręglarze klasyczni (kobiety i
mężczyźni, od kategorii Juniora) z całej Polski, którzy chcą czynnie uczestniczyć w
indywidualnej rywalizacji sportowej i przy okazji utrzymywać kontakty z innymi graczami. W
turnieju nie mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający licencję A oraz członkowie kadry
narodowej Juniorów i Seniorów. Wszystkie turnieje są organizowane w formule Open, co
oznacza, że udział mogą brać zawodnicy zrzeszeni w klubach ale również zawodnicy
startujący bez przynależności klubowej. Wszystkie turnieje zostaną przeprowadzone wg
zasad umieszczonych w Kręglarskim Regulaminie Sportowym. Każdy turniej składa się z
jednego startu na 60 rzutów. Klasyfikacja w turnieju będzie prowadzona osobno dla
mężczyzn i kobiet .
4. Wymogi organizacyjne:
a. Każdy organizator ustala niezbędne funkcje:
i.
Kierownik organizacyjny turnieju – wskazany Komisji Organizacji Imprez Sportowych i PR
najpóźniej miesiąc przed turniejem;
ii.
Sędzia Główny – powołany przez Kolegium Sędziów SKK w uzgodnieniu z gospodarzem
turnieju;
iii.
Komisja sędziowska – sędziowie, którzy będą wspomagać prace Sędziego Głównego
(liczba sędziów w gestii organizatora turnieju – ilość niezbędna do sprawnego
przeprowadzenia zawodów);
iv.
Sekretariat zawodów – wymagane połączenie z Internetem w celu aktualizacji wyników
online (PZKręgl. zapewnia wsparcie w zakresie przygotowania internetowego serwisu
informacyjnego);
5. Wpisowe: Wpisowe do zawodów w każdym turnieju ustala organizator turnieju, jednak od
każdego startującego odprowadzona zostaje składka 5 zł w całości przekazywana na konto
bankowe Polskiego Związku Kręglarskiego. Nagrody dla zwycięzców całego cyklu Grand Prix
Polski osobno w kategorii mężczyzn i kobiet:
I miejsce - 400zł
II miejsce - 250zł
III miejsce - 100zł
6. Klasyfikacja Grand Prix Polski: O kolejności w klasyfikacji Grand Prix Polski będzie decydować
suma zdobytych punktów za zajęte miejsca we wszystkich turniejach . Przy równej liczbie
punktów decyduje:
a) suma zbitych kręgli we wszystkich turniejach,
b) udział w większej ilości turnieii,
c) mniejsza suma zajętych miejsc w turniejach.

Za zajęcie odpowiednich miejsc w turniejach zdobywa się punkty w klasyfikacji Grand Prix
Polski i tak:
1 miejsce – 200 punktów
2 miejsce – 190 punktów
3 miejsce – 180 punktów
4 miejsce – 170 punktów
5 miejsce – 160 punktów
6 miejsce – 150 punktów
7 miejsce – 140 punktów
8 miejsce – 130 punktów
9 miejsce – 120 punktów
10 miejsce – 110 punktów
11 miejsce – 100 punktów
12 miejsce – 90 punktów
13 miejsce – 80 punktów
14 miejsce – 70 punktów
15 miejsce – 60 punktów
16 miejsce – 50 punktów
17 miejsce – 40 punktów
18 miejsce – 30 punktów
19 miejsce – 20 punktów
20 miejsce – 10 punktów
od 21 do ostatniego – 5 punktów
7. Nagrody:
a. Nagrody w poszczególnych turniejach wg uznania organizatorów
8. Terminy i miejsca rozgrywania turniejów:
Sieraków – 24.09.2016r.
Wronki – 22.10.2016r.
Gostyń – 04.02.2017r.
Poznań Czarna Kula – 18.03.2017r.
Puck-29.04.2017r.
9. Patronat medialny:
Polski Serwis Kręglarski – www.kregle.net
10. Informacje dodatkowe:
Przed każdym turniejem zostaną przedstawione dodatkowe informacje związane z
poszczególnym turniejem. Informacje będą dostępne na stronach patronackich (punkt 11
regulaminu).

