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Rozgrywki Ligi Bowlingowej mają charakter turniejowy o tytuł Mistrza Ligi. 
1. Turnieje rozegrane zostaną na sześciotorowej kręgielni bowlingowej w obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Łaziskach Górnych przy ul. Ogrodowej 50.  
2. Organizatorem Ligi jest Wojciech Drwięga (z-ca dyr. MOSiR) oraz ACTIVE Bowling. 
3. Rozgrywane będzie 10 turniejów zgodnie z kalendarzem w jedną z sobót (lub niedziel) od 10:00.  
4. Organizator podaje (SMS) informacje o Turnieju i godzinie rozpoczęcia (5-cio minutowej rozgrzewki) co 

oznacza, że uczestnik ma obowiązek stawić się 15 minut wcześniej, w celu opłacenia opłaty startowej i 
rozlosowania torów. Zawodnik, który spóźni się, może przystąpić do rozgrywek bez rozgrzewki. Jeśli 
uczestnik spóźni się, a trwa już pierwsza gra – to może odegrać brakującą grę po zakończeniu całego turnieju 
(jak będą dostępne tory). W przypadku spóźnienia uczestnika, gdy zakończyła się pierwsza (lub kolejna gra), 
może przystąpić do kolejnych gier, a nierozegrane gra/gry zostaną zaliczone jako „0” punktów 

5. W uzasadnionych przypadkach, decyzje o zmianie godziny/terminu Turnieju podejmuje Organizator, o czym 
poinformuje uczestników telefonicznie (SMS). 

6. Terminy turniejów:  29.09, 27.10 , 17.11, 8.12, 19.01, 23.02 (lub 2.02), 30.03, 27.04, 12.05, 22.06.+ 
podsumowanie np. 29.06, 30.06 lub 6.07 (lub inny termin uzgodniony w terminie 22.06). 

7. Do klasyfikacji końcowej zaliczane będą punkty z 8 turniejów (najsłabsze dwa wyniki zostaną anulowane). Po 
ostatnim turnieju całego cyklu zorganizowany zostanie turniej MASTERS na którym zostaną wręczone 
nagrody. System gry w tym turnieju zostanie ustalony 22.06.2019 (np. „pojedynki”) 

8. W klasyfikacji łącznej uwzględniani będą uczestnicy, którzy rozegrali min. 6 gier turniejowych. 
9. Wyniki uczestników, którzy rozegrali mniejszą liczbę gier turniejowych (tj.: od 1 do 5) nie będą uwzględniane 

w tabeli końcowej (podsumowującej), a ich indywidualne osiągnięcia nie będą wpływały na kolejność 
indywidualną turniejów, w których brali udział. 

10. Do ostatniego punktowanego turnieju tabela łączna (RAZEM), będzie tabelą „wirtualną”. Po rozegraniu 
ostatniego turnieju, weryfikacji ilości rozegranych turniejów przez poszczególnych zawodników, 
przesunięciach w tabelach poszczególnych turniejów, powstanie tabela uwzględniająca tylko zawodników z 
minimum 6 punktowanymi turniejami.  

11. Na torach jednocześnie gra maksymalnie 4 zawodników. O smarowaniu informacja przed Turniejem. 
12. Do Sobotniej Ligi Bowlingowej można dołączyć w dowolnym terminie (po opłaceniu wpisowego – 50 zł 

(jednorazowo). Opłacenie wpisowego jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu. 
13. Przy dużym zainteresowaniu utworzone zostaną dwie grupy rozgrywkowe. Przy utworzonych dwóch grupach 

rozgrywkowych, o kolejności miejsc w danym turnieju decyduje osiągnięty wynik zawodnika w klasyfikacji 
łącznej obu grup. O przydziale do danej grupy rozgrywkowej decyduje „ranking” punktacji poprzednich 
turniejów. 

14. Punktacja: 
a) Zawodnik rozgrywa 8 gier, po dwie gry na jednym torze (losowanie zawodników oraz początkowego toru, 

później „zmiana w prawo” po dwóch grach). 
b) W przypadku nieobecności (powyżej dwóch) można odegrać max. trzecią i czwartą nieobecność  w 

terminie do kolejnej rozgrywki ligowej, na warunkach ogólnych turnieju – (zmiana torów po dwóch grach). 
c) O kolejności miejsc w Turnieju decyduje łączna suma 8 gier. Średnia punktów do klasyfikacji z danego 

turnieju – to wynik gier dzielony przez 8. 
d) W przypadku jednakowej ilości pinów dwóch lub więcej zawodników o kolejności w danym turnieju 

decyduje wyższy wynik pojedynczej gry (przy jednakowym pierwszym wyniku, kolejny). 
e) Za wynik powyżej 199 pkt. zawodnik otrzymuje dodatkowy bonus + 1 punkt, jednak ten punkt nie 

decyduje o kolejności miejsc w Turnieju. 
f) Startujące w turnieju kobiety mają na starcie każdej gry bonus + 10 pkt. dzieci (do 15 lat) grających 

rodziców otrzymują bonus do gry +15 pkt.  
g) Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje odpowiednio: 50pkt, 48pkt, 46pkt, 44pkt, 42pkt, 40pkt., 38pkt., 36pkt, 

34 pkt., 32 pkt., 30 pkt., 28 pkt., 26 pkt., 24 pkt.,itd. 
h) Przy jednakowej ilości punktów dwóch lub więcej zawodników w klasyfikacji łącznej, o wyższym miejscu 

w całym cyklu, decyduje większa liczba wyższych miejsc w punktowanych turniejach, następnie wyższa 
średnia z punktowanych Turniejów, a następnie - najwyższy wynik indywidualnej gry. 

15. Za udział w każdym turnieju opłata turniejowa wynosi 60zl.  
16. NAGRODY: Puchary, dyplomy (MOSiR), nagrody rzeczowe (sponsorzy + ACTIVE Bowling - wpisowe). 

Przewidywana jest wartościowa nagroda rzeczowa za pierwsze miejsce (w przypadku opłacenia wpisowego 
przez wszystkich uczestników – Firma ACTIVE BOWLING. 

17. Zawodnicy uczestniczący w Turniejach mogą korzystać z własnych kul. Zawodnicy ubezpieczają się we 
własnym zakresie. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie – rozstrzyga Organizator. 


