
REGULAMIN GMINNEGO  
TURNIEJU W KRĘGLE 2018 
1. Cel: - integracja mieszkańców Gminy Choczewo 
- sportowo - rekreacyjne współzawodnictwo i aktywny wypoczynek 
- popularyzacja gry w kręgle 
2. Organizator – GMINA CHOCZEWO  
Koordynator turnieju - Marzena Drewa-Kierznikiewicz 
3. Czas i miejsce –Bowling Gniewino, ul. Sportowa 1, Grudzień 2018. Pierwsze spotkanie 
planowane jest na 03 grudnia 2018 o godzinie 17.00 zaczynamy od kategorii do lat 16, pozostałe 
grupy w kolejnych dniach w zależności od ilości drużyn biorących udział w turnieju .Gramy w 
dniach od poniedziałku do czwartku. 
4. Uczestnictwo – Turniej ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni, 
sołectwa, stowarzyszenia oraz organizacje z Gminy Choczewo. Organizatorzy proszą sołtysów 
oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń o wybranie drużyn. Turniej zostanie rozegrany w 
dwóch „kategoriach”: 
- I kategoria – 4 zawodników powyżej 16 roku życia ( przynajmniej jedna kobieta ) 
- II kategoria – 4 zawodników do 16 roku życia* ( przynajmniej dwie dziewczyny ) - ze względu na 
charakter gry młodsi zawodnicy przystępujący do turnieju powinni ukończyć 10 lat. 
Każde sołectwo może wystawić maksymalnie po 2 drużyny w każdej kategorii wiekowej. A 
Stowarzyszenia i organizacje 1 drużynę z jednej kategorii wiekowej. 
Zawodnik tylko raz może wystąpić w turnieju i tylko w jednej drużynie(za wyjątkiem drużyn które 
dostaną się do finału) .  
*osoba do 16 roku życia czyli taka która do dnia turnieju nie ukończyła 16 lat (Decyduje data 
urodzenia) 
5. Sposób przeprowadzenia - Rozgrywki będą przeprowadzone zgodnie z poniższym 
regulaminem. Turniej podzielimy na dwa etapy 
Osobno odbędą się rozgrywki drużyn do lat 16 a oddzielnie powyżej 16 r.ż. Starsze drużyny będą 
grały od godz.18 i zaczną około 5-6 grudnia .W każdym dniu rozgrywek będzie grało 8 drużyn. 
W zależności od ilości zgłoszonych uczestników turniej odbędzie się systemem pucharowym, 
grupowym lub systemem "każdy z każdym". Grupy zostaną wybrane podczas losowania. O 
terminie rozgrywek danej drużyny poinformujemy sołtysów oraz przedstawicieli  
Osoba zapisująca drużynę jest zobowiązana powiadomić koordynatora turnieju o rezygnacji , 
braku pełnego składu czy innych wydarzeń losowych uniemożliwiających drużynie udział w 
turnieju najlepiej 1 dzień przed a najpóźniej 4 godziny przed planowanym udziałem danej 
drużyny.  
6. Zapisy – Osoby chętne do udziału w turnieju proszone mogą zapisać się za pośrednictwem 
sołtysów ,radnych oraz przez przedstawicieli organizacji z terenu Gminy Choczewo u 
Koordynatora turnieju Marzeny Drewa-Kierznikiewicz Tel.: 512 33 77 09 do 23.11.2018 

Wybrane zasady gry w kręgle dotyczące turnieju: 

Celem każdego gracza jest strącenie za pomocą kuli wszystkich 10 kręgli. Rozgrywka składa  
się z dziesięciu kolejek, a każda kolejka kręgli z maksymalnie dwóch rzutów. Tylko w ostatniej,  
dziesiątej kolejce, możliwe są maksymalnie trzy rzuty. Za każdy strącony kręgiel gracz otrzymuje 
jeden punkt. Maksymalnie może otrzymać ich 10 w jednej kolejce. Jeśli gracz w pierwszym rzucie 
strąci wszystkie kręgle, lub uda mu się to za drugim razem otrzymuje dodatkowe punkty. 

- Gminny turniej jest turniejem dla amatorów 
- zawody będą rozgrywane kulami znajdującymi się na wyposażeniu kręgielni 
- drużyna składa się z czterech zawodników ( w obu kategoriach wiekowych ) 
- zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę 
- podczas trwania turnieju obowiązuje przestrzeganie regulaminu kręgielni  
INNE REGUŁY GRY W KRĘGLE BĘDĄ OBJAŚNIANE ZAWODNIKOM PODCZAS TURNIEJU – 
DECYDUJĄCY GŁOS MA SĘDZIA TURNIEJU 
Postanowienia końcowe 
Zawodnik występując w turnieju wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych tj. Imię i 
Nazwisko i wizerunek oraz możliwość publikacji zdjęć na FB 
Prosimy o zabranie obuwia na zmianę!!!! 

 


