
REGULAMIN- TURNIEJ BOWLINGOWY 

 

1. Organizator: 

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła 

2. Termin i miejsce rozgrywek: 

24 marca 2018 roku, Klub Bowling Rodło, al. Piastów 15, 64-920 Piła, rozpoczęcie turnieju godzina 10:00 

3. Cel turnieju: 

 Integracja środowisk gospodarczych 

 Budowanie relacji między uczestnikami 

 Promocja sportu bowlingowego 

 Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu 

 Reklama działalności samorządu gospodarczego 

4. Zgłoszenia i uczestnictwo: 

a. Zgłoszenia przyjmuje biuro Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski 

 Telefon 67 212 30 59 

 Mail: biuro@izba.pila.pl 

 Osobiście: ul. Dąbrowskiego 8 w Pile w godzinach 8:00-15:00 

b. Uczestnikami są drużyny trzyosobowe składające się z pracowników przedsiębiorstw z regionu północnej 

wielkopolski zarówno będące Członkami IGPW, jak i nie zrzeszone w Izbie, płeć nie ma znaczenia 

c. Koszt uczestnictwa: 

 Dla Członków Izby Gospodarczej- 380 zł brutto 

 Dla firm nie zrzeszonych w Izbie-480 zł brutto 

d. Udział w turnieju jest możliwy po przesłaniu zgłoszenia oraz uiszczenia wskazanej kwoty na konto: 

   PKO BANK POLSKI S.A. 97 1020 3844 0000 1102 0161 5137 

5. Zasady ogólne: 

W turnieju startują drużyny trzyosobowe, damskie, męskie lub mieszane.  

Turniej rozgrywany jest według następujących zasad: 

a. Przed rozpoczęciem gier nastąpi losowanie torów. W przypadku nieobecności drużyny lub jej 

reprezentanta Organizator przydzieli tor według własnego uznania. 

b. Każda drużyna rozegra 9 gier, po 3 na osobę w ramach jednej rundy. 

c. Każda kobieta nie posiadająca licencji PZK-SBS lub nie grająca w rozgrywkach ligowych organizowanych 

przez Klub Bowling otrzymuje 50 punktów handicapu w każdej rundzie. 

d. Każdy mężczyzna nie posiadający licencji PZK-SBS lub nie grający w rozgrywkach ligowych organizowanych 

przez Klub Bowling otrzymuje 30 punktów handicapu w każdej rundzie. 

e. Punkty handicapu sumują się w ramach drużyny. 

f. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i zmian poszczególnych punktów 

Regulaminu.  

g. Ostateczny głos we wszystkich sprawach spornych należy do Organizatora. 

h. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Turnieju w materiałach fotograficznych i 

filmowych oraz w celach promocyjnych. 

Eliminacje: 

a. Eliminacje składają się z trzech rund, maksymalnie 8 drużyn w każdej rundzie. 

b. Każda drużyna rozegra w ramach jednej rundy 9 gier, po 3 gry na osobę.  

c. Suma punktów drużyny wraz z punktami z handicapu decydują o zajętym miejscu w eliminacjach. 
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d. Do finału awansuje 8 drużyn z największą liczba punktów. 

Finał: 

a. Finał będzie rozgrywany na torach 1-8. Jako pierwsza tor wybiera drużyna z największą liczbą punktów i tak 

kolejno. 

b. Każda z drużyn rozegra po 6 gier, dwie gry na osobę. 

c. O ostatecznym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez drużynę podczas finału. 

Obowiązki drużyn: 

1. Każdy członek drużyny jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

2. Drużyna liczy trzy osoby. 

3. Drużyny mogą być mieszane (Panie, Panowie). 

4. Drużyna jest zobowiązana do przestrzegania ustalonego przez Organizatora harmonogramu zawodów. 

5. Każdy zawodnik jest obowiązany do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji „ Fair Play”. 

6. Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

 


