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CZĘŚĆ 1 
 
 
 

PODSTAWOWE PRZEPISY PZK 
 

1. PRZEPISY OGÓLNE 
 
1.1. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania Kręglarskiego Regulaminu Sportowego (KRS) są aktualne przepisy międzynarodowe dla 
kręglarstwa sportowego ustanowione przez Światowe Stowarzyszenie Kręglarstwa Dziewięciofigurowego (World Ninepin 
Bowling Assiociation - WNBA) i jej sekcje oraz Światowe Stowarzyszenie Kręglarstwa Dziesięciofigurowego (World 
Tenpin Bowling Association -WTBA) i Europejską Federację Kręglarstwa Dziesięciofigurowego (European Tenpin 
Bowling Federation - ETBF) Międzynarodowej Federacji Kręglarskiej (Federation Internationale des Quilleurs - FIQ), a 
także obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie kultury fizycznej i  sportu kwalifikowanego oraz Statut Polskiego 
Związku Kręglarskiego. 
Polski Związek Kręglarski (PZK) jako członek FIQ jest zobowiązany do przestrzegania statutów i przepisów 
obowiązujących w FIQ. 
PZK ma prawo ustanawiać dodatkowe przepisy własne, które jednak nie mogą być sprzeczne z przepisami FIQ. 
 
1.2. Zakres opracowania i przestrzegania 
1.2.1. Kręglarski Regulamin Sportowy jest jedynym obowiązującym w Polsce podstawowym zbiorem przepisów 
regulujących w całości ruch sportowy w zakresie kręglarstwa. Swym zakresem obejmuje przepisy dotyczące gry w kręgle, 
organizacji zawodów, sędziowania, rejestracji klubów i zawodników, parametrów torów i sprzętu oraz nagradzania i 
karania. 
Wszelkie regulaminy zawodów sportowych i związane z nimi zarządzenia nie mogą być sprzeczne z przepisami KRS, a 
wszystkie zawody sportowe muszą być rozgrywane zgodnie z nimi. 
1.2.2. Do stosowania i przestrzegania przepisów KRS zobowiązani są wszyscy uczestnicy ruchu sportowego w 
kręglarstwie. Za przestrzeganie przepisów KRS odpowiedzialne są zarządy PZK, OZK (Okręgowych Związków 
Kręglarskich), klubów lub sekcji kręglarskich klubów. 
1.2.3. Obecne wydanie KRS składa się z 4 części. 
Część 1 - zawiera zasadnicze przepisy regulujące organizację ruchu sportowego w zakresie kręglarstwa w Polsce i 
dotyczy wszystkich jego odmian i rodzajów. 
Część 2 - zawiera szczegółowe przepisy dotyczące zasad gry i przeprowadzania zawodów oraz podstawowe przepisy 
techniczne w kręglarstwie klasycznym. 
Część 3 - zawiera podstawowe zasady gry oraz podstawowe przepisy techniczne w kręglarstwie parkietowym. 
Część 4 - zawiera zasady gry i przepisy dotyczące rozgrywania zawodów oraz podstawowe przepisy techniczne w 
bowlingu. 
Przepisy w częściach 2 - 4 nie mogą być sprzeczne z przepisami części 1. 
 
1.3. Prawo zmian i interpretacji 
Przepisy KRS opierają się na niepisanych zasadach sportowej uczciwości i w tym sensie powinny być stosowane i 
interpretowane. 
Prawo zmian i uzupełnień oraz interpretacji przepisów KRS przysługuje wyłącznie Zarządowi PZK. Data wprowadzenia 
zmiany lub uzupełnienia musi być odnotowana. 
 
1.4. Zatwierdzenie 
Obecne V wydanie KRS, zmienione i poszerzone, zastępuje wydanie IV wprowadzone 07.07.1996r. 
Część 1 zatwierdzona została przez Zarząd PZK w dniu 11.11.2009r. i obowiązuje od 01.01.2010r. 
Części 2-3 zatwierdzona zostały przez Zarząd PZK w dniu …………..r. i obowiązują od …….. 
Część 4 zatwierdzona dnia…………r. obowiązuje od               r.   
Tracą moc wszelkie regulaminy, zarządzenia i interpretacje w sprawach objętych niniejszym regulaminem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. RODZAJE KRĘGLARSTWA I KONKURENCJE 
 
2.1. Definicja gry 
Gra w kręgle polega na wyrzucaniu kuli o określonej średnicy i ciężarze, z określonego miejsca na początku toru o 
ustalonych wymiarach, w kierunku pola z kręglami przy końcu toru, w celu przewrócenia maksymalnej liczby kręgli.  
Sposób wykonywania rzutów i ich liczba są ściśle określone w zależności od rodzaju kręglarstwa.. 
 
2.2. Rodzaje 
2.2.1. Istnieją dwie zasadnicze odmiany kręglarstwa: 
a) dziewięciofigurowa (NB - Ninepin Bowling), 
b) dziesięciofigurowa (TB - Tenpin Bowling). 
W odmianie dziewięciofigurowej (9 kręgli) wyróżnia się 3 rodzaje: 
1) Kręglarstwo klasyczne (NBC - Ninepin Bowling Classic), 
2) Kręglarstwo parkietowe (NBB - Ninepin Bowling Bohle), 
3) Kręglarstwo nożycowe (NBS - Ninepin Bowling Schere). 
W odmianie dziesięciofigurowej (10 kręgli) wyróżnia się 1 rodzaj: 
1) Bowling (TB - Tenpin Bowling). 
2.2.2. Kręglarstwo można uprawiać w formie sportowej, rekreacyjnej i rozrywkowej. PZK uznaje w Polsce za sportowe 
wszystkie rodzaje kręglarstwa, w których rozgrywane są mistrzostwa świata lub kontynentów. 
 
2.3. Konkurencje 
2.3.1. Zawody sportowe mogą odbywać się w konkurencjach: 
a) indywidualnej żeńskiej i męskiej, 
b) par żeńskich i męskich, 
c) par mieszanych (mikstów), 
d) tandemów mieszanych, 
e) trójek żeńskich i męskich, 
f) drużyn żeńskich i męskich. 
2.3.2. Składy drużyn zależą od rodzaju kręglarstwa i rodzaju zawodów. Każda konkurencja może być rozegrana we 
wszystkich kategoriach wiekowych z wyjątkiem kategorii dzieci. 
 

3. ZAWODNICY 
 
3.1. Badanie lekarskie 
Kto pragnie uprawiać sport kręglarski musi obowiązkowo poddać się badaniu lekarskiemu. Zaświadczenie o braku 
przeciwwskazań do uprawiania sportu kręglarskiego może wydać lekarz uprawniony do orzecznictwa sportowo-
lekarskiego. Osoby uczestniczące we współzawodnictwie sportowym podlegają okresowym badaniom lekarskim. 
Zaświadczenie lekarskie musi być odnotowane w Karcie Zdrowia Sportowca wraz z terminem ważności, który nie może 
przekraczać 1 roku  
i zależy od wieku osoby. 
 
3.2. Licencje zawodnicze 
3.2.1. Osoby uprawiające sport kręglarski i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym zarządzanym przez PZK lub 
zrzeszające PZK organizacje międzynarodowe muszą posiadać Licencję Zawodnika. 
3.2.2. Licencję zawodnika przyznaje bezterminowo PZK, a z jego upoważnienia komisja licencyjna właściwej sekcji PZK, 
na wniosek osoby zainteresowanej złożony za pośrednictwem klubu. Do wniosku sporządzonego na druku licencyjnym 
należy dołączyć: 
1) ważne zaświadczenie lekarskie; 
2) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, w przypadku osoby 
niepełnoletniej; 
3) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZK oraz międzynarodowych organizacji 
sportowych zrzeszających PZK, a także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej; 
4) 2 aktualne zdjęcia paszportowe o wymiarach 30x40 (nie dotyczy dzieci). 
3.2.3. Licencja zawodnika służy jako legitymacja i zawiera dane osobowe zawodnika, przynależność klubową, numer 
licencji i ewentualnie międzynarodowy numer identyfikacyjny oraz stempel potwierdzający rejestrację na sezon sportowy. 
Nadany przez PZK numer licencji jest stały i nie ulega zmianie w przypadku zmiany barw klubowych. 
3.2.4. PZK prowadzi rejestr przyznanych licencji zawodnika oraz prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i 
pozbawieniu licencji. Za przyznanie licencji i rejestrację może być pobierana  opłata. 
3.2.5. a) PZK może odmówić przyznania licencji osobie, która: 
1) nie spełniła warunków określonych w p. 3.2.2, 
2) odbywa karę dyskwalifikacji nałożoną przez PZK. 
b) PZK może pozbawić zawodnika licencji, jeżeli: 
1) rażąco naruszył Statut lub regulaminy obowiązujące w PZK, 
2) przekroczył przepisy antydopingowe, 
3) został ukarany karą dyskwalifikacji. 



c) Odmowa przyznania licencji lub pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 
3.2.6. a) Decyzja w sprawie przyznania, odmowy przyznania oraz pozbawienia licencji na uprawianie sportu 
kręglarskiego ma charakter decyzji administracyjnej w rozumieniu KPA. 
b) W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od decyzji sekcji zawodnikowi przysługuje odwołanie do Zarządu 
PZK, a od orzeczeń Zarządu przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego dla siedziby 
PZK, w terminie 14 dni od ich otrzymania.  
 
3.3. Prawo startu w zawodach sportowych 
3.3.1. W zawodach sportowych zarządzanych i organizowanych przez PZK lub OZK oraz międzynarodowe organizacje 
zrzeszające PZK uczestniczyć mogą zawodnicy zgłoszeni przez klub posiadający licencję i zarejestrowani w PZK na 
bieżący sezon sportowy. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest licencja zawodnika ze stemplem stwierdzającym 
posiadanie  
rocznej karty gry. Zawodnik wypożyczony musi mieć dodatkową licencję potwierdzającą wypożyczenie, ważną z licencją 
zasadniczą. 
 
Zawodnicy niezarejestrowani w PZK mogą uczestniczyć w zawodach sportowych po wykupieniu licencji jednorazowej 
typu R (bez zdjęcia) z jednorazową kartą gry, jeżeli taką możliwość dopuszcza regulamin tych zawodów. 
3.3.2 Zawodnicy uczestniczący w zawodach sportowych zarządzanych i organizowanych przez PZK lub OZK oraz 
międzynarodowe organizacje zrzeszające PZK muszą mieć zaświadczenie lekarskie ważne do końca tych zawodów.  
3.3.3. Przed zawodami sportowymi  wymagane dokumenty podlegają sprawdzeniu przez sędziego zawodów. 
 
3.4. Kategorie wiekowe 
3.4.1. Podział na kategorie 
Zawodników dzieli się według wieku na następujące kategorie żeńskie i męskie: 
a) Kręglarstwo klasyczne: 
- dziecko                   10 - 11 lat          kula 15;  
- młodzik                   12 - 14 lat          kula 15; 
- junior młodszy        15 - 18 lat          kula 16; 
- junior                      19 - 23 lat          kula 16; 
- senior                     24 - 49 lat          kula 16; 
- senior A                  50 i więcej lat    kula 16. 
b) Bowling sportowy: 
- junior młodszy          do 14 lat; 
- junior                      15 - 19 lat; 
- junior starszy          20 - 21 lat; 
- senior                     22 - 49 lat;         
- senior weteran       50 i więcej lat. 
3.4.2. Zmiana kategorii 
Podstawą zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii jest rok życia osiągany w danym roku (sezonie) sportowym. 
Przejście do wyższej kategorii następuje: 
- w kręglarstwie klasycznym - 1 lipca po roku sportowym kończącym niższą kategorię wiekową; 
- w bowlingu sportowym  - 1 września (junior młodszy, junior) lub 1 stycznia (junior starszy) po roku sportowym 
kończącym niższą kategorię wiekową lub zgodnie z datą urodzenia (senior).  
3.4.3. Start w innej kategorii 
Zawodnik niższej kategorii może startować w wyższej, jeżeli dopuszcza to regulamin zawodów. Nie dotyczy to kategorii 
dzieci, młodzików i seniorów. Seniorzy A (weterani) mogą startować w kategorii seniorów.  
 

4. SĘDZIOWIE 
 
4.1. Licencje sędziowskie 
4.1.1. Sędzia kręglarski i jego rola 
a) Sędzią kręglarskim jest osoba posiadająca licencję sędziego sportowego przyznaną przez PZK. 
b) Sędzia kręglarski czuwa nad przeprowadzeniem zawodów sportowych w duchu sportowym zgodnie przepisami KRS i 
wydanymi na ich podstawie zarządzeniami. Sędzia kręglarski powinien być bezstronny, uczciwy, aktywny i sumienny w 
wykonywaniu powierzonych mu obowiązków oraz dawać przykład sportowego postępowania i tworzyć dobrą atmosferę 
zawodów. 
c) Sędzia sportowy powołany na zawody ma obowiązek dostatecznie wcześnie potwierdzić przyjęcie funkcji lub 
umotywowaną odmowę jej przyjęcia. 
d) Sędzia sportowy może otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnieniem swojej funkcji lub ekwiwalent sędziowski 
jako zwrot poniesionych kosztów. 
4.1.2. Warunki uzyskania licencji 
 Licencję sędziego sportowego można przyznać osobie pełnoletniej, która: 
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) korzysta z pełni praw publicznych; 
3) pisemnie zobowiązała się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZK oraz międzynarodowych 



organizacji sportowych zrzeszających PZK a także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej; 
4) zdała egzamin po ukończonym kursie dla kandydatów na sędziów; 
5) złożyła odpowiedni wniosek wraz z 2 aktualnymi zdjęciami (jak do dowodu osobistego). 
4.1.3.Tryb odwoławczy 
Decyzja o przyznaniu lub pozbawieniu licencji ma charakter administracyjny. W sprawach przyznawania i pozbawiania 
licencji przysługuje odwołanie do Zarządu PZK, a od tej decyzji przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego właściwego dla siedziby PZK. Termin wniesienia odwołania lub skargi wynosi 14 dni od daty 
otrzymania decyzji.  
 
4.2 Kolegia sędziów kręglarskich 
4.2.1. Zakres działalności 
Szkoleniem, organizacją pracy i oceną sędziów kręglarskich zajmuje się Główne Kolegium Sędziów (GKS) Polskiego 
Związku Kręglarskiego oraz na terenie działania okręgowych związków kręglarskich (OZK) okręgowe kolegia sędziów 
(OKS). 
Kolegia sędziów podejmują decyzje w sprawach dotyczących sędziowania i przebiegu zawodów sportowych. 
Kolegia sędziów prowadzą ewidencję sędziów z terenu ich działania. GKS prowadzi ewidencję wszystkich sędziów 
według sekcji, okręgów i klas. 
4.2.2. Powołanie kolegiów 
Główne Kolegium Sędziów powoływane jest przez Zarząd PZK. Okręgowe kolegia sędziów powoływane są przez 
zarządy OZK. 
Kolegia działają na podstawie własnych regulaminów zatwierdzonych przez zarządy PZK lub OZK i działają jako ich 
komisje problemowe. 
 
4.3. Klasy sędziowskie 
4.3.1. Rodzaje klas 
W kręglarstwie wyróżnia się następujące klasy sędziów: 
- sędzia klasy III, 
- sędzia klasy II, 
- sędzia klasy I, 
- sędzia klasy państwowej (P) 
- sędzia klasy międzynarodowej (M). 
4.3.2. Sędzia klasy III 
Sędzią klasy III jest osoba, która po kursie przygotowawczym i zdaniu egzaminu uzyskała licencję sędziego sportowego 
w danym rodzaju kręglarstwa. 
4.3.3. Podwyższenie klasy  
a) Podwyższenie klasy może nastąpić po 2  latach aktywnego sędziowania lub uzyskaniu 20 wpisów potwierdzających  
sędziowanie w danej klasie i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną. Wymagania 
egzaminacyjne określa GKS.  
b) Klasę III i II ma prawo nadać OKS, klasy od III do P - GKS, a klasę M na wniosek PZK odpowiednia instancja WNBA 
lub WTBA po sprawdzeniu znajomości przepisów międzynarodowych. Sędzia międzynarodowy musi znać przynajmniej 
jeden język obowiązujący w FIQ. 
4.3.4. Obniżenie klasy lub skreślenie 
Długotrwała bezczynność w sędziowaniu lub wielokrotna odmowa sędziowania bez uzasadnionych przyczyn może 
spowodować obniżenie klasy lub wykreślenie z ewidencji sędziów PZK i OZK. 
 
4.4. Strój sędziowski  
Wszyscy sędziowie podczas zawodów sportowych mają obowiązek nosić przepisowy strój, na który składa się: 
- biała koszula z długim lub krótkim rękawem, 
- długie czarne spodnie (ewentualnie czarna spódnica dla pań), 
- białe skarpetki, 
- białe obuwie sportowe, 
- emblemat przypięty na lewej piersi. 
 
W pomieszczeniach chłodnych dopuszczalny jest biały sweter lub biała bluza. 
Strój sędziego międzynarodowego podczas oficjalnych zawodów międzynarodowych może być inny. 
Wzór emblematu dla sędziów klasy krajowej ustala PZK, dla sędziów międzynarodowych WNBA lub WTBA.  
 
4.5. Książka sędziowska 
Dokumentem potwierdzającym posiadanie licencji sędziego kręglarskiego jest książka sędziowska, która zawiera zdjęcie 
i podstawowe dane osobowe sędziego. W książce sędziowskiej odnotowuje się podwyższenie lub obniżenie klasy, 
sędziowanie wraz z liczbą godzin, udział w naradach i szkoleniach. Potwierdzenia sędziowania dokonuje Sędzia Główny 
lub organizator zawodów, a w meczach ligowych gospodarz meczu za pomocą podpisu i pieczątki. 
Sędzia międzynarodowy otrzymuje specjalną książkę wystawioną przez WNBA lub WTBA. 
Sędzia podlega okresowej weryfikacji na podstawie wpisów w książce sędziowskiej. 
 



4.6. Komisja Sędziowska zawodów 
4.6.1. Komisja 
Dla przeprowadzenia zawodów sportowych musi być powołany Sędzia Główny (SG). W przypadku większych zawodów 
musi być powołana Komisja Sędziowska, której pracami kieruje Sędzia Główny. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za 
przebieg zawodów zgodnie z przepisami KRS, badanie dokumentów zawodników, badanie torów i sprzętu kręglarskiego 
oraz za opracowanie sprawozdania z zawodów. 
4.6.2. Służba techniczna 
Do pracy Sędziemu Głównemu może być przydzielona służba techniczna zapewniająca sprawne działanie i obsługę 
automatów do ustawienia kręgli oraz porządek na torach. Osoby należące do służby technicznej nie muszą posiadać 
licencji sędziego. 
 
4.7. Wyposażenie sędziego 
Podczas zawodów sportowych sędzia powinien posiadać: 
- przepisowy strój, 
- książkę sędziowską, 
- żółtą i czerwoną kartkę, a w bowlingu dodatkowo białą, 
- czarny lub niebieski oraz czerwony długopis, 
- powołanie sędziowskie. 
Sędzia Główny powinien posiadać również KRS oraz regulamin i program zawodów. 
 
 

5. KRĘGIELNIA 
 
5.1. Kręgielnia sportowa 
a) Kręgielnia sportowa musi posiadać co najmniej 2 tory wykonane zgodnie z przepisami technicznymi FIQ oraz posiadać 
widownię, szatnie, umywalnie, prysznice, WC oraz apteczkę. Kręgielnia powinna być tak urządzona, aby zawodnikom, 
sędziom, trenerom, obsłudze technicznej i widzom zapewnić optymalne warunki do przeprowadzenia i obserwacji 
zawodów. 
b) W hali przed torami powinna znajdować się wydzielona część sportowa, w której osoby funkcyjne mogłyby wykonywać 
bez przeszkód swoje czynności. Dla sędziów i trenerów musi być wystarczająco dużo miejsca. Na jeden tor powinno 
przypadać co najmniej 15 m2 widowni. Przy organizacji dużych imprez widownia musi być odpowiednio większa. 
c) Kręgielnia powinna mieć dobre oświetlenie torów i dobrą wentylację. Wentylacja powinna zapewnić w ciągu 1 godziny 
świeże powietrze w ilości 150-200 m3 dla 1 zawodnika i 40m3 na inną osobę. Kręgielnia powinna być utrzymywana w 
czystości. 
d) Automaty do ustawiania kręgli i inne urządzenia, materiał użyty do budowy torów, kule i kręgle, muszą odpowiadać 
przepisom technicznym FIQ. 
 
5.2. Badanie techniczne 
Każda kręgielnia sportowa, na której odbywają się zawody sportowe, musi posiadać Świadectwo Stanu Technicznego 
(Certyfikat) wydane przez Zarząd PZK. Certyfikat zostaje wydany na podstawie protokółu specjalnej komisji lub 
upoważnionego sędziego po przeprowadzeniu badania technicznego torów, urządzeń i wyposażenia kręgielni. Okres 
ważności certyfikatu nie może przekraczać 3 lat dla kręgielni nowej i 1 roku dla pozostałych kręgielni. 
W przypadku nowej lub zmodernizowanej kręgielni badanie jest szczegółowe. Następne badania mają charakter 
kontrolny. Przed każdymi zawodami Sędzia Główny sprawdza ważność Certyfikatu i dokonuje kontroli torów i sprzętu. W 
przypadku stwierdzenia poważnych usterek ważność Certyfikatu zostaje zawieszona do czasu ich usunięcia. 
 
5.3. Zakaz palenia i picia alkoholu 
Podczas zawodów sportowych w części sportowej kręgielni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu. 
Zarządzający lub organizator ma prawo rozszerzyć ten zakaz na cały obiekt sportowy. 
 

6. STRÓJ SPORTOWY 
 
6.1. Strój do gry  
6.1.1. a) Na strój sportowy składa się strój do gry lub dres sportowy. W zawodach sportowych start dozwolony jest tylko w 
stroju do gry, na który składają się: 
- koszulka sportowa, 

   - spodenki sportowe (kręglarstwo klasyczne) lub długie spodnie ewentualnie krótka spódnica dla kobiet (bowling, parkiet), 
- skarpetki, 
- obuwie sportowe (o miękkiej podeszwie i nie brudzące podłogi) właściwe dla danego rodzaju kręglarstwa. 
b) W wyjątkowych przypadkach, gdy na kręgielni jest zimno a sędzia zezwoli na grę, możliwy jest start w dresie 

sportowym. 
6.1.2. Kolor stroju sportowego jest dowolny a fason w danym rodzaju kręglarstwa jest ustalany zgodnie ze zwyczajem i 
tradycją oraz wymogami WNBA lub WTBA. Zarząd sekcji może szczegółowo określić strój sportowy. 
6.1.3. Zawodnicy zespołów w zawodach sportowych muszą występować w jednolitych strojach sportowych do gry 
wyłączając obuwie. Podczas prezentacji i dekoracji zawodnicy zobowiązani są do wystąpienia w stroju sportowym (w 



stroju do gry lub w dresie sportowym). 
6.1.4. Zawodnika na torze może prowadzić tylko osoba w stroju sportowym. 
 
6.2 Strój reprezentacyjny 
6.2.1. Zawodnicy reprezentujący kraj pojedynczo lub w zespole muszą posiadać na koszulce z przodu godło państwowe, 
a z tyłu nazwę kraju. Na strój reprezentacyjny prócz stroju do gry składa się dres opatrzony godłem i nazwą kraju. 
Zawodnicy reprezentujący kraj zobowiązani są do noszenia stroju reprezentacyjnego w czasie zawodów. 
6.2.2. W reprezentacji okręgu lub miasta obowiązuje strój ustalony przez zarząd OZK z jego emblematem albo z napisem 
lub godłem miasta, które jest jego siedzibą lub które jest reprezentowane. 
6.2.3. Stroju reprezentacyjnego nie wolno używać poza zawodami z udziałem reprezentacji i bez posiadanego powołania 
do reprezentowania kraju. 
 
6.3 Strój klubowy 
Zawodnicy reprezentujący klub pojedynczo lub w zespole muszą posiadać na koszulce z przodu emblemat klubu i/albo z 
przodu lub z tyłu nazwę klubu. Strój klubowy może uzupełniać dres z nazwą klubu i emblematem.  
 
6.4 Reklama 
6.4.1. Na stroju sportowym dopuszczalna jest reklama. Reklama nie może uchybiać dobrym obyczajom i ogólnie 
uznanym w sporcie zasadom.  
Reklama tytoniu i alkoholu (poza piwem) jest niedopuszczalna. 
6.4.2. Na stroju reprezentacyjnym wielkość reklamy jest regulowana przepisami WNBA lub WTBA. Powierzchnia reklamy 
nie może być większa niż powierzchnia nazwy kraju. W kręglarstwie klasycznym wielkość reklamy na stroju do gry i na 
dresie nie może przekraczać 300 cm2. Na strojach klubowych wielkość reklamy nie jest ograniczona. 
 

7. DOPING 
 
7.1. Określenie 
Dopingiem jest stosowanie przez zawodników zakazanych środków farmakologicznych lub metod uznanych za 
dopingowe. Stosowanie dopingu jest zabronione.  
 
7.2. Badania 
Zawodnicy są obowiązani poddawać się kontrolnym badaniom antydopingowym. Jeżeli zawodnik odmówi poddania się 
kontroli antydopingowej lub nie zgłosi się do tej kontroli, podlega karze pozbawienia licencji zawodnika na okres od 6 miesięcy do 2 lat.  
 
7.3. Odpowiedzialność  
Zawodnicy, trenerzy oraz inne osoby ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie przepisów 
antydopingowych określonych przez międzynarodowe organizacje sportowe. Zawodnik, u którego stwierdzono 
stosowanie dopingu, podlega karze dyskwalifikacji zgodnie z przepisami Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). 
Osiągnięte przez niego wyniki na zawodach, w czasie których przeprowadzone zostało badanie antydopingowe, oraz 
uzyskane później, są anulowane. 
 
7.4. Wykaz środków i metod 
Aktualny wykaz lekarstw (środków dopingujących) i metod zakazanych w sporcie znajduje się na oficjalnej liście WADA. 
Lista jest okresowo modyfikowana. 
 

8. START W REPREZENTACJI 
 
8.1. Powołanie i skład 
8.1.1. Powołanie do reprezentacji Polski, okręgu, miasta lub klubu jest dla zawodnika zaszczytem i wyróżnieniem. Skład 
ekipy wyjeżdżającej na zawody zagraniczne lub reprezentującej kraj lub okręg w kraju powinien być dobrany szczególnie 
starannie i to zarówno pod względem wartości sportowych jak i moralnych. Nie mogą być zaakceptowane osoby, które  
swą postawą wprowadzają złą atmosferę w ekipie oraz podważają dobre imię kręglarstwa polskiego.  
8.1.2. Skład reprezentacji Polski proponują trenerzy kadry narodowej na podstawie kryteriów ustalonych przez Zarząd. 
Zasady powoływania i zatwierdzania reprezentacji Polski oraz jej kierownictwa określa regulamin Zarządu PZK. 
Reprezentację okręgu lub miasta i jej kierownictwo powołuje i zatwierdza zarząd OZK według własnych kryteriów. 
 
8.2. Przysięga 
Przed startem w zawodach międzynarodowych odbywa się uroczysty apel reprezentacji z udziałem wszystkich 
powołanych w skład ekipy (i ewentualnie władz Związku) dla podkreślenia wagi i zaszczytu reprezentowania kraju. W 
trakcie apelu, reprezentanci kraju składają następującą przysięgę: 
"Świadomy zaszczytu powołania do reprezentacji Polski na barwy narodowe i sztandar Polskiego Związku Kręglarskiego 
uroczyście PRZYSIĘGAM! dobrze reprezentować swoją Ojczyznę! Postawą, koleżeństwem, wolą walki i zwycięstwa 
godnie reprezentować polskich kręglarzy. PRZYSIĘGAM! 
 
 



9. ZAWOŁANIE KRĘGLARSKIE 
 
Zgodnie z długoletnią tradycją w kręglarstwie polskim stosuje się zawołanie kręglarskie "DOBRY RZUT". Zawołanie to 
spełnia rolę powitania (zamiast - "Dzień Dobry") lub pożegnania ("Do widzenia") dla wchodzących lub wychodzących z 
obiektu kręglarskiego lub zebrania kręglarzy. Pozdrawiają się tym zawołaniem zawodnicy wchodzący na tor, przed swym 
startem jak i drużyny przed i po starcie. Wszelkie zebrania, uroczystości i zawody należy zakończyć zawołaniem, przy 
czym rzucający hasło do okrzyku wygłasza formułę: 
"Na cześć.......trzykrotny "Dobry..." - wszyscy "Rzut, Rzut, Rzut !!!" lub  
"Na cześć sportu kręglarskiego trzykrotny "Dobry..." - wszyscy "Rzut, Rzut, Rzut !!!" 
 

10. RODZAJE ZAWODÓW SPORTOWYCH 
 
10.1. Zawody międzynarodowe 
Są to zawody organizowane w kraju lub za granicą z udziałem zawodników różnych narodowości. Należą do nich : 
a) Mistrzostwa Świata i Europy (dostępne dla oficjalnych reprezentacji państw zrzeszonych w FIQ), 
b) Puchary Świata i Europy drużynowe i indywidualne (dostępne dla mistrzów lub wicemistrzów kraju), 
c) Puchar NBC drużynowy (dla klubów, które zdobyły w rozgrywkach ligowych tytuł 2-go wicemistrza kraju), 
d) Liga Mistrzów (dla klubów zgłoszonych do rozgrywek w NBC), 
e) mecze międzypaństwowe i turnieje międzynarodowe zgłoszone do kalendarza FIQ (dostępne dla oficjalnych 
reprezentacji państwowych), 
f) turnieje międzynarodowe ogólnodostępne, 
g) spotkania międzynarodowe (mecze reprezentacji okręgów, miast lub klubów różnych krajów). 
 
10.2. Zawody ogólnopolskie 
Są to zawody dla zawodników z całego kraju zarządzane przez PZK i zakwalifikowane do kalendarza imprez centralnych 
zamieszczonych w Kręglarskim Informatorze Sportowym (KIS) na dany rok sportowy. Zawody te mają na celu wyłonienie 
drużynowych i indywidualnych mistrzów Polski lub zdobywców Pucharu Polski, spotkanie kręglarzy z całego kraju oraz 
zadania szkoleniowe i promocyjne sportu kręglarskiego.  
 
10.3. Zawody okręgowe 
Są to zawody zarządzane i organizowane przez okręgowe związki kręglarskie jako: 
a) mistrzostwa okręgów lub makroregionów mające na celu wyłonienie indywidualnych lub drużynowych mistrzów okręgu 
i będące ewentualnie eliminacją do mistrzostw Polski, 
b) mecze międzyokręgowe - jako oficjalne spotkania reprezentacji okręgów w ustalonych przez strony spotykające się 
konkurencjach, 
c) inne zawody dla kręglarzy z okręgu. 
 
10.4. Zawody klubowe i międzyklubowe 
Są to zawody o charakterze sportowym, drużynowe lub indywidualne, urządzane w klubie lub między klubami. Do grupy 
tej zalicza się również towarzyskie mecze międzyklubowe. 
 
10.5. Uczestnicy zawodów 
Prawo startu w poszczególnych zawodach szczegółowo określają regulaminy tych zawodów. 
 

11. PLANOWANIE ZAWODÓW 
 
11.1. Rok obrachunkowy i rok sportowy 
Rok obrachunkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Rok (sezon) sportowy trwa: 
-  od 1 lipca danego roku do 30 czerwca następnego roku w kręglarstwie klasycznym; 
-  od 1 września danego roku do 31 sierpnia następnego roku w bowlingu. 
11.2 Kalendarz sportowy 
11.2.1. Kalendarz sportowy imprez centralnych zatwierdzony przez Zarząd Związku, akceptowany jest przez ministra 
właściwego do spraw sportu jako zadanie do wykonania w danym sezonie sportowym. 
11.2.2. Zarząd PZK do 1 maja każdego roku, na podstawie kalendarza FIQ oraz propozycji zawodów zgłoszonych przez 
OZK i kluby, opracowuje wstępny kalendarz imprez centralnych na przyszły sezon sportowy 
11.2.3. OZK na podstawie wstępnego kalendarza PZK opracowują kalendarze imprez okręgowych  i przesyłają je do 
Biura PZK najpóźniej do dnia 1 czerwca. 
11.2.4. Zatwierdzony przez Zarząd PZK kalendarz imprez centralnych publikowany jest wraz z regulaminami w 
"Kręglarskim Informatorze Sportowym" (KIS), najpóźniej do dnia 1 sierpnia każdego roku. 
 

12. PRAWO ORGANIZACJI ZAWODÓW 
 
12.1. Organizacja zawodów międzynarodowych 
Zawody międzynarodowe szczebla międzypaństwowego ma prawo organizować wyłącznie Polski Związek Kręglarski na 
podstawie kalendarza imprez centralnych, w tym międzynarodowych. 



Powyższe dotyczy również startu reprezentacji kraju w zawodach zagranicznych. PZK może zlecić organizację zawodów 
międzynarodowych innemu podmiotowi. 
 
12.2. Organizacja zawodów ogólnopolskich 
12.2.1. Organizatorami zawodów ogólnopolskich mogą być: 
a) Polski Związek Kręglarski, 
b) okręgowe związki kręglarskie, 
c) kluby, 
d) inne organizacje i instytucje stopnia centralnego i wojewódzkiego upowszechniające kręglarstwo. 
Zarządzającym rozegranie zawodów ogólnopolskich jest Polski Związek Kręglarski, OZK lub inne organizacje z 
upoważnienia PZK. Organizacja zawodów ogólnopolskich przez wymienionych w punktach b, c, d wymaga zgody 
Zarządu Związku i musi być zgłoszona przed sezonem i zakwalifikowana do kalendarza imprez centralnych. 
12.2.2. Pragnąc uzyskać zgodę na organizację takich zawodów i zakwalifikowanie ich do kalendarza imprez centralnych 
w odpowiednim wniosku do PZK należy przedstawić:  
organizatorów, przy dużych zawodach skład komitetu organizacyjnego, źródła pokrycia finansowego kosztów zawodów, 
propozycję regulaminu z podaniem konkurencji oraz przewidywanego terminu i miejsca rozegrania zawodów. Zawody 
tradycyjne, rozgrywane każdego roku, nie wymagają powyższych formalności.  
Należy jedynie do dnia 1 czerwca każdego roku potwierdzić dalszą organizację tych zawodów i podać proponowane 
zmiany regulaminowe. Zarząd Związku może jednak nie zakwalifikować tradycyjnych zawodów do kalendarza imprez 
centralnych, jeżeli przestały one prezentować odpowiedni poziom organizacyjny i sportowy. 
12.2.3. Imprezę ogólnopolską winien nadzorować każdorazowo delegat Zarządu jako gość organizatorów. 
12.2.4. Wszelkie organizowanie imprez ogólnopolskich bez spełnienia wymogów niniejszego regulaminu może 
spowodować ukaranie organizatorów. 
 

13. PRZYGOTOWYWANIE ZAWODÓW SPORTOWYCH 
 
13.1. Organizator zawodów 
13.1.1. Organizatorem zawodów może być jednostka organizacyjna PZK, organizacje i instytucje propagujące 
kręglarstwo lub specjalnie powołany komitet organizacyjny. 
13.1.2. Dobór odpowiednich osób do ich przygotowania i przeprowadzenia oraz nadzór nad przeprowadzeniem rozliczeń 
i sprawozdawczością z zawodów należy zawsze do ich bezpośredniego organizatora. 
13.1.3. Zadaniem organizatora zawodów jest: 
a) opracowanie programu wstępnego i regulaminu zawodów, 
b) wystąpienie do PZK lub OZK o powołanie sędziów głównych zawodów , 
c) przygotowanie druku programu i promocji medialnej zawodów,  
d) skompletowanie zgłoszeń, przeprowadzenie losowania oraz korespondencja związana z przygotowaniem zawodów, 
e) przygotowanie kręgielni (dekoracje, stan techniczny i sanitarny, 
f) zarezerwowanie kwater dla uczestników zawodów i gości, 
g) zapewnienie obsługi medycznej imprezy , 
h) zorganizowanie konferencji technicznej przed dużymi i międzynarodowymi zawodami dla poinformowania ekip o 
szczegółach organizacyjnych i programowych zawodów, 
i) zgłoszenie zawodów do władzy lokalnej i policji, 
j) zaproszenie na uroczystość otwarcia i zakończenia zawodów przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i 
PZK, zasłużonych zawodników i działaczy Związku oraz przedstawicieli mediów,  
k) wydanie odpowiednich komunikatów z Komunikatem końcowym włącznie, 
l) dokonanie wszelkich czynności i obowiązków związanych z otwarciem i zakończeniem oraz rozliczeniem zawodów. 
 
13.2. Program zawodów 
13.2.1. Program wstępny zawodów winien być ogłoszony w Internecie lub rozesłany pocztą albo pocztą elektroniczną do 
wszystkich zainteresowanych w terminie umożliwiającym potwierdzenie udziału w zawodach, jednak nie krócej niż 7 dni 
przed terminem zgłoszeń. 
13.2.2. Program wstępny musi zawierać następujące dane: 
a) dane o zarządzającym zawody, 
b) dane o organizatorze bezpośrednim zawodów, 
c) termin zawodów, 
d) termin zgłoszeń, 
e) adres pod którym należy przesłać zgłoszenia, 
f) adres miejsca zawodów, 
g) charakterystyka kręgielni (liczba i jakość torów, typ kul i automatów, itp.), 
h) nazwisko Sędziego Głównego, 
i) konkurencje, w których rozegrane zostaną zawody, 
j) proponowany przebieg zawodów (terminy eliminacji i finałów, godziny startów), 
k) warunki uczestnictwa (kto może startować i na jakich zasadach), 
l) opłaty (wpisowe i inne), 
m) nagrody (wstępny wykaz nagród), 



n) uwagi organizacyjne (dane o zakwaterowaniu, adres dla korespondencji, telefony, e-mail itd.).  
13.2.3. Nie wymagają programu wstępnego zawody zakwalifikowane do kalendarza imprez centralnych, których 
regulamin znajduje się w "Kręglarskim Informatorze Sportowym". W tym przypadku wystarczy klubom rozesłać 
zaproszenie do zawodów i/lub ogłosić informacje na stronie internetowej PZK. 
13.2.4. Data zamknięcia przyjmowania zgłoszeń do zawodów nie powinna być późniejsza niż 2 tygodnie przed terminem 
zawodów. Zgłoszenie należy przekazać w takim terminie, aby w dniu upływu terminu zgłoszeń znalazło się ono u 
organizatora. 
13.2.5. Program szczegółowy zawodów opracowuje się po skompletowaniu zgłoszeń i przeprowadzeniu losowania jako 
"Komunikat Sędziego Głównego nr 1". Program ten należy ogłosić w internecie lub dostarczyć zawodnikom w terminie 
umożliwiającym start. Powinien on zawierać: 
a) dokładny program godzinowy rozegrania poszczególnych konkurencji (data, godzina, miejsce startu, liczba rzutów), 
b) nazwiska i przynależność klubową poszczególnych uczestników z podaniem kolejności startu, 
c) skład Komisji Sędziowskiej z podaniem funkcji, o ile nie podano tego w programie wstępnym, 
d) inne informacje, których organizator nie podał w programie wstępnym lub uzna za stosowne ich podanie (np. rekordy 
Polski, rekordy kręgielni,  
zwycięzców poprzednich zawodów, sponsorów, itp.). 
Zalecane jest opracowanie programów szczegółowych w ciekawej formie graficznej, w  wersji elektronicznej lub 
drukowanej.    
 
13.3. Zgłoszenie udziału w zawodach 
13.3.1. Zgłoszenie udziału w zawodach musi być obowiązkowo dokonane na piśmie i podpisane czytelnie przez 
upoważnionego przedstawiciela klubu, chyba że organizator dopuści inną formę zgłoszenia. Zgłoszenie musi zawierać 
następujące dane: 
a) nazwę klubu zgłaszającego, 
b) nazwę imprezy, której dotyczy zgłoszenie, 
c) konkurencje, do których klub zgłasza zawodników lub drużynę, 
d) imiona, nazwiska oraz dokładne daty urodzenia zawodników (łącznie z rezerwowymi),  
e) imię i nazwisko kierownika ekipy i ewentualnie kapitana drużyny. 
13.3.2. Zgłoszenie do zawodów powinno być przesłane listem poleconym, pocztą elektroniczną lub 
dostarczone bezpośrednio. Organizator nie jest zobowiązany dopuścić do zawodów klubu, którego zgłoszenie wysłane 
listem zwykłym zaginęło. 
13.3.3. Dokonując zgłoszenia do zawodów kluby winny dokonać wpłat wpisowego i ewentualnie zapotrzebować noclegi. 
Dowód wpłaty należy przedstawić organizatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Organizator może pobierać opłaty 
również na miejscu bezpośrednio przed zawodami. Opłaty należą się także za zawodników zgłoszonych, którzy nie wzięli 
udziału w zawodach i nie zostali wycofani przed ogłoszeniem programu startów. 
13.3.4. Organizator ma obowiązek potwierdzić otrzymane zgłoszenie podając wyniki losowania w programie 
szczegółowym przesłanym do klubów lub ogłoszonym w Internecie najpóźniej na trzy dni przed startem. 
13.3.5. Komisja sędziowska ma prawo zmienić wyniki losowania przed rozegraniem konkurencji lub w trakcie jej trwania 
tylko w wyjątkowych przypadkach (np. brak na starcie dużej liczby uprzednio zgłoszonych drużyn lub zawodników). 
 
13.4. Zabezpieczenie finansowe zawodów 
Organizatorzy zobowiązani są uzgodnić sprawy finansowe z gospodarzem kręgielni przed ogłoszeniem zawodów. Koszty 
udziału w zawodach pokrywane są głównie przez zgłaszające się kluby lub przez zawodników. Organizator może przejąć 
na siebie część lub całość tych kosztów, o czym musi powiadomić w programie wstępnym zawodów. 
13.5. Powołanie Komisji Sędziowskiej 
13.5.1. Czynności sędziego w zawodach sportowych pełnić może tylko osoba posiadająca licencję sędziego PZK. Sędzia 
PZK nie może podejmować czynności sędziowskich bez zgody i powołania GKS lub OKS z wyjątkiem sytuacji 
awaryjnych (np. gdy powołany sędzia nie stawił się na zawody). 
Wyjątkowo w zawodach krajowych zapis wyników mogą prowadzić zawodnicy pod nadzorem  sędziego. 
13.5.2. Sędzia nie może pełnić funkcji sędziowskich w zawodach, w których uczestniczy jako zawodnik lub  trener.  
13.5.3. Sędziego głównego i zastępców zawodów centralnych powołuje GKS. Pozostałych sędziów (po uzgodnieniu z 
sędzią głównym) powołuje Kolegium Sędziów OZK, na którego terenie  zawody są rozgrywane. 
13.5.4. Do zawodów w kalendarzu okręgowym sędziów głównych i pozostałych powołuje Zarząd OZK na wniosek 
Kolegium Sędziów OZK. 
13.5.5. Sędziowie pełniący funkcje w zawodach znajdujących się w kalendarzu imprez centralnych otrzymują 
świadczenia finansowe zgodnie z uchwałą Zarządu Związku. W pozostałych zawodach sportowych świadczenia na rzecz 
sędziów muszą być zgodne z ogólnie obowiązującymi w sporcie przepisami. 
 

14. OTWARCIE I ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW 
 
14.1. Obowiązki organizatora 
14.1.1. Obowiązkiem organizatorów jest zapewnić atrakcyjny i uroczysty program otwarcia i zakończenia zawodów. W 
uzasadnionych przypadkach można zrezygnować z uroczystego otwarcia. Program otwarcia może przewidywać defiladę 
i prezentację zawodników. Program zakończenia musi przewidywać ogłoszenie oficjalnych wyników, dekorację medalami 
lub nagradzanie zwycięzców. 



Mistrzostwa Polski we wszystkich konkurencjach muszą posiadać szczególnie uroczysty program. 
Może być stosowany ceremoniał olimpijski. Po dekoracji mistrzów w każdej konkurencji musi być odegrany hymn 
państwowy. 
14.1.2. Obecnych na ceremoniach członków honorowych PZK, aktualnych mistrzów Polski i Mistrzów Sportu należy 
powitać jako gości honorowych (wymienić). 
 
14.2. Nagrody 
Podział nagród musi być podany do wiadomości wszystkich uczestników przed zawodami. W zawodach mistrzowskich 
lub wysokiej rangi należy nagradzać zwycięzców medalami, pucharami i dyplomami. 
 
Można stosować nagrody rzeczowe i pieniężne zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zaleca się 
szczególnie w zawodach młodzieżowych przewidzieć dla wszystkich uczestników upominki okolicznościowe. 
 
14.3. Sprawozdawczość 
Do obowiązku organizatora  po zakończeniu zawodów należy niezwłoczne dostarczenie pełnego kompletu wyników 
zawodów do klubów uczestniczących oraz PZK i OZK (bezpośrednio, pocztą lub pocztą elektroniczną). Organizator 
zobowiązany jest możliwie jak najszybciej przekazać wyniki imprezy do środków masowego przekazu (prasy, radia i TV). 
 

15. REKORDY 
 
15.1. Określenie rekordu 
Rekordem jest najwyższy wynik uzyskany w danej konkurencji. Jeżeli podczas zawodów uzyskano w danej konkurencji 
więcej wyników wyższych od dotychczasowego rekordu, za rekordowy może być uznany tylko wynik najwyższy.  
Notuje się rekordy świata, kontynentu, Polski, okręgu i klubu. Rekordy okręgu notuje się w tych samych konkurencjach 
jak rekordy Polski, ewentualnie dodatkowo w innych. Konkurencje, w jakich notuje się rekordy, określone są oddzielnie 
dla każdego rodzaju kręglarstwa. 
 
15.2. Warunki uznania rekordu 
15.2.1. Rekord Polski może być uznany, jeżeli został ustanowiony: 
a) na kręgielni co najmniej 4-torowej zarejestrowanej w związku kręglarskim danego kraju i posiadającej certyfikat lub w 
inny sposób dopuszczonej do zawodów ujętych w kalendarzu FIQ,  
b) w obecności sędziego na zawodach ujętych w kalendarzu imprez centralnych umieszczonych w KIS oraz na 
zawodach ujętych w kalendarzu FIQ lub na zawodach ujętych w kalendarzu innego członka FIQ, 
c) przepisowym sprzętem sprawdzonym przez sędziego, 
d) przez zawodników posiadających obywatelstwo polskie i licencję PZK. 
Dla zatwierdzenia wyniku jako rekordowego muszą być spełnione wszystkie powyższe warunki. 
15.2.2. Rekord okręgu może być uznany, jeżeli zostały spełnione warunki z p.15.2.1 a także uzyskany: 
- w spotkaniach międzyokręgowych, 
- w mistrzostwach okręgowych, 
- w okręgowych rozgrywkach drużynowych w obecności sędziego. 
 
 
15.2.3 Za rekord w danej kategorii wiekowej może być uznany wynik osiągnięty przez zawodników z tej kategorii lub z 
niższej (poza seniorami A). Jeżeli w zespole wystąpi choć jeden zawodnik z danej kategorii, a reszta z niższej, to 
uzyskany wynik może być uznany za rekord w danej lub wyższej kategorii. 
 
 
15.3. Zgłoszenie i zatwierdzenie rekordu 
15.3.1. Rekord musi być zgłoszony w terminie 30 dni od daty ustanowienia. 
15.3.2. Zgłoszenie rekordu ustanowionego w kraju jest obowiązkiem sędziego głównego zawodów, a ustanowionego 
poza granicami kraju kierownika ekipy lub zawodnika wypożyczonego do klubu zagranicznego. 
15.3.3. Rekord musi być zgłoszony na obowiązującym druku: 
- do Zarządu PZK w przypadku rekordu Polski, 
- do Zarządu Okręgu w przypadku rekordu okręgu. 
Jeżeli rekord uzyskano w kraju zgłoszenie musi być wypełnione we wszystkich rubrykach i zawierać podpisy : 
- sędziego głównego, 
- kierownika lub kapitana drużyny lub zawodnika. 
Należy załączyć oryginał protokółu notowania wyników lub protokół końcowy zawodów. W przypadku, gdy rekord 
ustanowiono za granicą do zgłoszenia podpisanego przez kierownika ekipy i zawodnika (kapitana drużyny) należy 
dołączyć kopie protokółu (-ów) notowania wyników lub protokół końcowy zawodów. 
15.3.4. Rekordy Polski zatwierdza prezydium zarządu sekcji PZK na wniosek kapitana sportowego, a rekordy okręgu 
analogicznie prezydium zarządu okręgu. 
15.3.5. W przypadku zawodów nie budzących wątpliwości dokumentacyjnych i spełniających warunki 15.2.1 (MŚ, ME, 
PŚ, PE, inne zawody międzynarodowe, Mistrzostwa Polski oprócz ligi) rekord może być zatwierdzony na podstawie 
protokółu końcowego bez spełnienia warunków z p.15.3.3. 



15.3.6. Każdy wynik zatwierdzony jako rekordowy musi być ogłoszony odpowiednio w komunikatach lub tabeli rekordów 
PZK lub OZK. 
15.3.7. Każdy zawodnik za ustanowienie rekordu indywidualnego lub drużynowego otrzymuje dyplom honorowy. 
 
 

16. EWIDENCJA KLUBÓW I ZAWODNIKÓW 
 
16.1. Zgłoszenie klubu do PZK 
16.1.1. Członkostwo PZK 
a) W regulaminie jako klub rozumiany jest klub sportowy, działający w formie określonej w art. 6. ust. 2. i art. 7. ust. 1. 
Ustawy o kulturze fizycznej  
z dnia 18.01.1996 r. z późniejszymi zmianami, który uczestniczy lub zamierza uczestniczyć we współzawodnictwie 
sportowym w kręglarstwie. Klub może być jednosekcyjny lub wielosekcyjny posiadający sekcję kręglarską 
b) Klub pragnący przystąpić do Polskiego Związku Kręglarskiego winien zapoznać się ze statutem PZK i Kręglarskim 
Regulaminem Sportowym oraz złożyć na odpowiednim druku deklarację członka do Zarządu PZK bezpośrednio lub za 
pośrednictwem OZK. Do deklaracji należy dołączyć: 
1) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej 
klubu sportowego,  
2) odpis statutu klubu,  
3) aktualny skład zarządu klubu (sekcji).  
c) Decyzję o przyjęciu klubu na członka PZK podejmuje Zarząd PZK w formie uchwały i wpisuje do rejestru członków, o 
czym zawiadamia klub (i ewentualnie właściwy OZK). Klub może przystąpić do właściwego terenowo OZK na zasadach 
określonych przez jego zarząd. Zarząd PZK może odmówić przyjęcia klubu w poczet członków PZK. Odmowa wymaga 
pisemnego uzasadnienia.  
d) Klub przystępujący do PZK zobowiązany jest do wpłacenia na rzecz PZK wpisowego i składki rocznej w wysokości 
określonej przez Zarząd PZK. Składka roczna winna być wnoszona do 31 marca. Niepłacenie składek jest podstawą 
zawieszenia w prawach członka lub wykluczenia ze Związku. 
16.1.2. Licencja klubowa 
a) Klub pragnący uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym powinien złożyć do Zarządu PZK wniosek na 
odpowiednim druku o przyznanie licencji. Warunkiem przyznania licencji jest przedstawienie:  
1) dokumentów jak w p. 16.1.1,  
2) pisemnego zobowiązania klubu do przestrzegania statutu i regulaminów PZK  oraz międzynarodowych organizacji 
zrzeszających PZK,  
3) pisemnego zobowiązania do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, 
4) dowodu posiadania kręgielni lub gwarancji korzystania z innej kręgielni, 
5) zapewnienia odpowiedniej kadry szkoleniowej.  
b) Licencję przyznaje Zarząd PZK i wpisuje do rejestru przyznanych licencji, o czym zawiadamia klub (i ewentualnie 
właściwy OZK), lub odmawia przyznania licencji. Za przyznanie licencji może być pobrana opłata w wysokości określonej 
przez Zarząd. Odmowa przyznania licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 
c) Klub posiadający ważną licencję sportową ma prawo uczestniczyć we wszystkich rozgrywkach organizowanych i 
firmowanych przez PZK i organizacje międzynarodowe zrzeszające PZK, a jeżeli jest członkiem OZK – również w 
rozgrywkach OZK. 
d) Klub może być pozbawiony licencji, jeżeli: 
1) przez okres 3 kolejnych lat klub lub żaden z zawodników zrzeszonych w klubie nie bierze udziału we 
współzawodnictwie sportowym,  
2) dopuści się rażącego naruszenia Statutu i regulaminów obowiązujących w PZK, 
3) przestanie spełniać warunki określone w dokumentach wymienionych w p. 16.1.2.a. 
Pozbawienie klubu licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 
16.1.3. Zgłoszenie zmian 
Wszelkie zmiany danych rejestrowych klub zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do PZK. 
16.1.4. Tryb odwoławczy 
Decyzja o przyznaniu, odmowie przyznania i pozbawieniu licencji lub członkostwa ma charakter administracyjny. Od 
decyzji w sprawach przyznawania i pozbawiania członkostwa lub licencji przysługuje klubowi odwołanie do Zarządu PZK 
złożone w formie pisemnej a od ostatecznych orzeczeń Zarządu przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego, właściwego dla siedziby PZK. Termin wniesienia odwołania lub skargi wynosi 14 dni od otrzymania 
decyzji. Od decyzji o zawieszeniu klubu w prawach członka lub wykluczeniu ze Związku przysługuje również odwołanie 
do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od jej otrzymania. 
 
16.2. Zgłoszenie zawodnika do PZK 
16.2.1. Zasady ogólne 
Zawodnik zgłaszany do PZK musi spełniać następujące warunki: 
- jest członkiem klubu posiadającego licencję PZK i/lub jest z klubem związany umową, 
- nie jest zgłoszony i potwierdzony do innego klubu lub posiada zwolnienie z poprzedniego klubu, 
- posiada ważne zaświadczenie lekarskie (p. 3.1). 
16.2.2. Zgłoszenie i rejestracja 



a) Zgłoszenia zawodnika dokonuje klub na druku licencyjnym. Zgłoszenie jest jednocześnie wnioskiem zawodnika o 
przyznanie licencji i rocznej karty gry. Czytelnie wypełniony druk musi zawierać nazwisko i imię, pełną datę urodzenia (lub 
pesel) i dokładny adres zamieszkania zawodnika. Wypełniony i podpisany przez zawodnika oraz przez uprawnione osoby 
druk, wraz z załącznikami wymienionymi w p. 3.2.2 i potwierdzeniem opłaty, klub przesyła do PZK. 
b) Zgłoszonemu zawodnikowi PZK nadaje numer identyfikacyjny (licencji), wydaje licencję zawodnika i wpisuje go do 
"Rejestru zawodników licencjonowanych”. Zarejestrowany zawodnik otrzymuje roczną kartę gry  
ważną na sezon sportowy, co PZK potwierdza specjalną pieczątką na dokumencie licencyjnym. Informacja o 
zarejestrowanych zawodnikach jest okresowo przesyłana do OZK. 
c) Rejestracja w PZK musi być corocznie aktualizowana przez wykupienie rocznej karty gry. 
d) Wszelkie zmiany danych osobowych zawodnika klub ma obowiązek zgłosić niezwłocznie do PZK. 
16.2.3 Licencja dodatkowa 
Zawodnik wypożyczony otrzymuje dodatkową licencję ważną z licencją zasadniczą. Licencja dodatkowa związana jest z 
licencją podstawową numerem i zawiera nazwę klubu, do którego zawodnik został wypożyczony. 
16.2.4. Licencja jednorazowa 
Licencja jednorazowa z jednorazową kartą gry uprawnia zawodnika niezarejestrowanego w PZK do startu w konkretnych 
zawodach, jeżeli zezwala na to ich regulamin. Zawiera dane osobowe zawodnika oraz nazwę i datę zawodów.  
 
16.3 Zwolnienie lub wykreślenie zawodnika 
16.3.1. Zawodnik przestaje być członkiem klubu w wyniku zwolnienia lub wykreślenia. Zwolnienie może być stałe lub 
okresowe. Klub może zwolnić zawodnika na jego prośbę. Klub musi wyrazić zgodę na zwolnienie zawodnika 
niepełnoletniego, gdy migrują jego rodzice lub opiekunowie prawni. Wykreślenie może nastąpić na wniosek zawodnika 
lub z inicjatywy klubu.  
16.3.2. Od decyzji klubu o wykreśleniu przysługuje zawodnikowi odwołanie do Zarządu PZK  w terminie 14 dni od 
podania decyzji do wiadomości. Odwołanie musi być rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Decyzja PZK 
może być zaskarżona do Trybunału Arbitrażowego przy PKOl  przez zainteresowane strony w terminie 14 dni od podania 
decyzji do wiadomości. 
16.3.3. Klub zobowiązany jest zawiadomić PZK o zwolnieniu lub wykreśleniu zawodnika. Zawodnik zwolniony lub 
wykreślony traci licencję. Zawodnika wykreślonego obowiązuje roczna karencja. 
 

17. REPREZENTOWANIE I ZMIANA KLUBU 
 
17.1. Reprezentowanie barw klubowych 
17.1.1. Zawodnik może reprezentować w zawodach sportowych klub, którego jest członkiem i/lub z którym jest związany 
umową. Warunkiem reprezentowania klubu w zawodach sportowych zarządzanych przez PZK lub OZK oraz 
międzynarodowe organizacje zrzeszające PZK jest posiadanie licencji  zawodnika z potwierdzoną rejestracją w PZK.  
17.1.2. W danym roku sportowym zawodnik może reprezentować tylko jeden klub. Nie dotyczy to przypadku zwolnienia 
okresowego lub wypożyczenia. 
17.1.3. Start w zawodach zawodnika nieuprawnionego nie może być uznany za ważny, a jego wyniki nie mogą być 
zaliczone. Dodatkowo klub i zawodnik ponoszą  z tego tytułu karę finansową i / lub dyscyplinarną. 
 
17.2. Zwolnienie okresowe 
17.2.1. Klub zobowiązany jest do udzielenia zwolnienia okresowego w razie podjęcia przez zawodnika nauki w szkole 
wyższej w trybie stacjonarnym, poza miejscem stałego zamieszkania, na okres studiów określony ich regulaminem.  
17.2.2. W trakcie zwolnienia okresowego zawodnik ma prawo czasowo zmienić barwy klubowe i reprezentować inny klub 
w miejscu odbywania studiów, po zawarciu pisemnego porozumienia między zainteresowanymi klubami. 
Reprezentowanie nowego klubu wymaga ponownego zgłoszenia zawodnika do PZK  i przyznania nowej licencji z 
zachowaniem numeru identyfikacyjnego. 
17.2.3. Po ustaniu przyczyn zwolnienia okresowego (ukończenie lub skreślenie ze studiów) zawodnik musi wrócić do 
klubu, z którego uzyskał zwolnienie okresowe. Jeżeli zawodnik zamierza na stałe pozostać w klubie, który reprezentował 
w czasie zwolnienia okresowego, stosuje się zwykłą procedurę zmiany barw klubowych. 
 
17.3. Wypożyczenie zawodnika 
17.3.1. Zawodnik może być wypożyczony do rozgrywek drużynowych w innym klubie na jeden sezon sportowy. 
Wypożyczenie wymaga  pisemnej zgody zawodnika i zawarcia umowy między zainteresowanymi klubami. Kopia umowy 
musi być przekazana do biura PZK. Za wypożyczenie zawodnika może być pobierana opłata w wysokości ustalonej 
przez Zarząd PZK. 
17.3.2. Wypożyczenie zawodnika do gry w drużynie klubowej za granicą oprócz spełnienia warunków  z p.17.3.1 wymaga 
zgody Polskiego Związku Kręglarskiego. Zgoda może być warunkowana udziałem zawodnika w zgrupowaniach kadry i w 
zawodach reprezentacji Polski. 
17.3.3. Zawodnik wypożyczony nie traci prawa do reprezentowania klubu macierzystego w innych zawodach poza 
drużynowymi oraz do startu w drużynie narodowej. Podlega prawom i obowiązkom klubu macierzystego. 
 
17.4. Zmiana barw klubowych 
17.4.1. Czas zmiany 
Zmiana barw klubowych możliwa jest w każdym czasie, przy czym prawo do gry w nowym klubie uzyskuje zawodnik 



dopiero od początku nowego sezonu sportowego. Jeżeli zmiana nastąpi w lipcu lub w sierpniu, to zawodnik może 
reprezentować nowy klub w rozpoczynającym się sezonie sportowym. Zmiana przynależności klubowej może mieć 
charakter trwały lub czasowy. Rezygnacja zawodnika z członkostwa w klubie traktowana jest jak zmiana barw.  
17.4.2. Warunki zmiany 
a) Zawodnik związany z klubem umową zmienia barwy klubowe zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 
b) Zawodnik związany z klubem wyłącznie stosunkiem członkostwa, pragnący zmienić barwy  klubowe lub tylko 
zrezygnować z członkostwa klubu, składa wniosek do zarządu klubu, którego jest członkiem. W przypadku zawodnika 
niepełnoletniego wymagana jest pisemna zgoda jego rodziców lub opiekunów prawnych. Zawodnik zamierzający zmienić 
barwy klubowe dołącza pismo klubu, którego barwy zamierza reprezentować, potwierdzające chęć jego przyjęcia. 
c) Zarząd klubu, do którego wpłynął wniosek, jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek i udzielić zawodnikowi pisemnej 
odpowiedzi w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.  Brak odpowiedzi w tym terminie uznaje się za wyrażenie zgody 
na zwolnienie z klubu. 
d) Klub jest zobowiązany do udzielenia zwolnienia, jeżeli: 
1) zmiana barw klubowych lub rezygnacja z członkostwa następuje w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, pod warunkiem 
powiadomienia klubu przez zawodnika o takim zamiarze do końca marca, 
2) upłynęło 30 dni od daty pozbawienia klubu licencji, 
3) nastąpiła zmiana miejscowości stałego zamieszkania zawodnika.  
e) Wyrażając zgodę na zmianę przynależności klubowej zarząd klubu określa datę zwolnienia zawodnika.   
f) Jeżeli zawodnik uzyskał zgodę na zmianę barw klubowych zobowiązany jest:  
1) wykonać dyspozycje przepisów statutowych klubu, określających sposób wystąpienia ze stowarzyszenia,  
2) rozliczyć się z klubem z wszelkiego rodzaju zobowiązań. 
g)  W nowym klubie zawodnik może być zarejestrowany dopiero po uzyskaniu zgody na zwolnienie z dotychczasowego 
klubu, prawomocnego orzeczenia organów wymienionych w p.17.5a lub po karencji. Przy rejestracji zawodnika po 
zmianie barw klubowych może być pobrana przez PZK opłata transferowa w wysokości ustalonej przez Zarząd PZK. 
h) W przypadku likwidacji klubu lub skreślenia go z rejestru PZK zawodnik może przejść do dowolnego klubu bez opłat i 
karencji.  
i) Zmiana barw klubowych nie może nastąpić, jeżeli zawodnik jest zawieszony w prawach zawodnika. 
 
 
17.4.3. Ekwiwalent za wyszkolenie 
a) Klub zwalniający w wyniku zmiany przynależności klubowej zawodnika, który nie ukończył 23 lat, może żądać od klubu 
przyjmującego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika lub uzależnić wyrażenie zgody na zmianę przez zawodnika 
przynależności klubowej od uzyskania ekwiwalentu. Wysokość ekwiwalentu w formie finansowej, rzeczowej lub 
finansowo-rzeczowej ustalają zainteresowane kluby na zasadzie pisemnego porozumienia. W przypadku niemożności 
porozumienia kluby mogą zwrócić się do Zarządu PZK o ustalenie wysokości ekwiwalentu. Przy jego ustalaniu Zarząd 
uwzględnia klasę sportową i okres przynależności zawodnika do klubu.  
b) W przypadku rezygnacji zawodnika z członkostwa klubowego, bez wskazania klubu do którego przechodzi, klub 
macierzysty zachowuje prawo do ekwiwalentu przez okres 3 lat. 
c) Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika nie przysługuje w przypadku zwolnienia okresowego. Ekwiwalent nie 
przysługuje również wtedy, gdy zawodnik sam pokrywał koszty swojego wyszkolenia albo gdy koszty te były ponoszone 
przez klub z celowych wpłat sponsorskich. 
 
17.4.4. Karencja 
a) Karencja polega na zawieszeniu praw zawodnika do reprezentowania klubu we wszystkich zawodach sportowych i do 
reprezentowania barw narodowych. Karencję na zawodnika nakłada Zarząd PZK na pisemny uzasadniony wniosek 
klubu. Karencja trwa 1 rok. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZK ma prawo skrócić lub wydłużyć czas trwania 
karencji. 
b) Jeżeli na wniosek zawodnika o wyrażenie zgody na zmianę barw klubowych lub rezygnację z członkostwa klubowego 
zarząd klubu udzieli odpowiedzi odmownej, a zawodnik wniosku nie wycofa, przestaje on być członkiem klubu po upływie 
30 dni od daty złożenia wniosku i zostaje wykreślony z listy jego członków. Odpowiedź odmowna musi być udzielona 
pisemnie i odpowiednio uzasadniona. 
Zawodnika wykreślonego obowiązuje roczna karencja od dnia udzielenia odpowiedzi odmownej.  
c) Nie wywiązanie się z porozumienia klubów w sprawie ekwiwalentu powoduje roczną karencję, jeżeli z takim wnioskiem 
do PZK wystąpi klub macierzysty, chyba że zawodnik powróci do poprzedniego klubu. Rocznej karencji podlega również 
zawodnik, który nie dopełnił warunków określonych w p.17.4.2.f lub nie wykonał postanowień umowy zawartej z klubem. 
d) Po upływie połowy okresu karencji zawodnik może wystąpić do Zarządu PZK z wnioskiem o jej skrócenie. 
 
17.5. Postanowienia końcowe 
17.5.1. W przypadku odmowy udzielenia zwolnienia przez klub zawodnikowi przysługuje prawo odwołania do zarządu 
właściwej sekcji , a od decyzji zarządu sekcji zawodnikowi i klubowi przysługuje odwołanie do Zarządu PZK. Odwołanie 
musi być rozpatrzone w ciągu 30 dni. Postanowienie Zarządu może być zaskarżone do Trybunału Arbitrażowego przy 
PKOl. Odwołania i skargi wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
17.5.2. Klub nie może nałożyć na zawodnika kary dyscyplinarnej ani orzec wykonania zawieszonej uprzednio kary 
dyscyplinarnej po złożeniu przez niego wniosku o zwolnienie lub skreślenie oraz po złożeniu uzasadnionej prośby o 
zwolnienie okresowe. W przypadku konieczności nałożenia kary dyscyplinarnej na zawodnika klub przekazuje sprawę do 



OZK lub do  Komisji Dyscyplinarnej PZK. 
17.5.3. W sprawach nie objętych KRS mają zastosowanie aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy odnoszące się do 
spraw sportu.                                            
 

18. WYRÓŻNIENIA 
 
18.1. Rodzaje wyróżnień. 
18.1.1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad rozwojem kręglarstwa, zgodnie ze 
Statutem, mogą być przyznane następujące wyróżnienia: 
a) pochwały ustne lub pisemne, 
b) dyplomy honorowe, 
c) nagrody rzeczowe i pieniężne, 
d) odznaki honorowe, 
e) członkostwo honorowe. 
18.1.2. Wyróżnienia mogą być nadawane na wniosek klubów, OZK lub organów Zarządu PZK. Wnioski o odznaki 
honorowe składa się na odpowiednim formularzu. 
18.1.3. Wyróżnienia mogą być przyznane jako indywidualne albo zbiorowe decyzją zarządu OZK (a-c) lub PZK (a-d) oraz 
Krajowego Zjazdu Delegatów PZK (e). Fakt przyznania wyróżnienia musi być ogłoszony w komunikatach Związku. 
 
18.2. Odznaki honorowe. 
18.2.1. Za szczególne zasługi w pracy dla rozwoju kręglarstwa ustanowiono Odznakę Honorową Polskiego Związku 
Kręglarskiego "Za zasługi dla kręglarstwa" w trzech stopniach: złotym, srebrnym i brązowym. Dla klubów, instytucji, 
organizacji i przedsiębiorstw ustanowiono jednostopniową Odznakę Zbiorową "Za zasługi dla kręglarstwa". 
 
18.2.2. Odznaki "Za zasługi dla kręglarstwa" są zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym dożywotnio 
działaczom i zawodnikom - obywatelom Polski, zasłużonym dla rozwoju i podnoszenia poziomu kręglarstwa, którzy 
stanowią wzór sportowca, obywatela i działacza godny naśladowania. Odznaki honorowe, w szczególnych przypadkach 
wybitnych zasług dla polskiego kręglarstwa, mogą otrzymać obywatele polscy niezwiązani bezpośrednio ze sportem 
kręglarskim oraz obywatele innych krajów.  
18.2.3. Przyjmuje się zasadę stopniowania tj. przyznawania odznak od brązowej począwszy. 
Przyznanie odznaki stopnia wyższego z pominięciem pośrednich może być dokonane tylko w szczególnych przypadkach, 
przy wybitnych zasługach kandydata do wyróżnienia. 
18.2.4.a) Brązową Odznakę Honorową PZK otrzymać mogą: 
- działacze, którzy co najmniej 5 lat działali w kręglarstwie wyróżniając się swoją aktywnością i koncepcyjną działalnością, 
- zawodnicy, którzy co najmniej 3 lata posiadali klasę mistrzowską lub 5 lat klasę I wykazując się przy tym nienaganną 
postawą sportowca - kręglarza. 
b) Srebrną Odznakę Honorową PZK otrzymać mogą: 
- działacze, którzy 5 lat posiadają brązową odznakę wykazując się w tym czasie aktywną działalnością w PZK lub klubie, 
- zawodnicy, którzy co najmniej 5 lat posiadali klasę mistrzowską lub 10 lat klasę I wykazując się przy tym nienaganną 
postawą sportowca - kręglarza. 
c) Złotą Odznakę Honorową PZK otrzymać mogą osoby posiadające co najmniej 5 lat srebrną odznakę, które 
szczególnie aktywnie w ciągu swej długoletniej działalności pracowały dla rozwoju sportu kręglarskiego w Polsce. 
18.2.5. Odznaka wraz z legitymacją musi być wręczona w sposób szczególnie uroczysty przy okazji uroczystości lub 
imprez kręglarskich. 
18.2.6. Odznaka honorowa może być przez Zarząd PZK odebrana w przypadku popełnienia wykroczeń przeciwko prawu. 
 
18.3. Członkostwo honorowe. 
18.3.1. Osobom wybitnym w polskim ruchu kręglarskim, działającym aktywnie we władzach kręglarskich i w klubach, 
można nadać decyzją Krajowego Zjazdu Delegatów dożywotni tytuł "Członka Honorowego Polskiego Związku 
Kręglarskiego". Osobom pełniącym przez co najmniej dwie kadencje funkcję Prezesa PZK decyzją Krajowego Zjazdu 
Delegatów można przyznać dożywotnio tytuł "Honorowego Prezesa PZK".  
18.3.2. Tytuły powyższe traci się w przypadku szczególnie ciężkich wykroczeń przeciw prawu i odebrać je może tylko 
Krajowy Zjazd Delegatów PZK. 
 
 
18.3.3. Członkowie honorowi płacą składki według własnego uznania. Ich obecność na zawodach i zebraniach powinna 
być podkreślona przez  
specjalne powitanie. Prezesi  honorowi mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu PZK. 
 

19. PRZEPISY DYSCYPLINARNE 
 
19.1. Uwagi wstępne 
19.1.1. Kluby oraz okręgowe związki kręglarskie i Polski Związek Kręglarski są odpowiedzialne za prowadzenie pracy 
wychowawczej i sportowej wśród swych członków oraz czuwają nad przestrzeganiem dyscypliny sportowej. Statutowe 
prawo karania dyscyplinarnego jest ważnym instrumentem w wykonywaniu funkcji wychowawczej. W szczególności kluby 



oraz okręgowe związki kręglarskie i Polski Związek Kręglarski są odpowiedzialne za: 
a) sportowe szkolenie swoich członków, ich uświadomienie obywatelskie oraz znajomość  przepisów sportowych, 
obowiązków i zadań, 
b) działalność swoich przedstawicieli i zawodników oraz ich zachowanie się na zawodach, 
c) utrzymanie w obrębie obiektu sportowego porządku i spokoju bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów, w czasie 
ich trwania oraz po ich zakończeniu, 
d) ochronę osobistą sędziów i drużyny gości w razie potrzeby, aż do wyjazdu. 
19.1.2. W myśl obowiązujących przepisów, naruszeniem dyscypliny sportowej jest: 
a) działalność organizacyjna sprzeczna ze Statutem PZK i innymi przepisami obowiązującymi w polskim sporcie, 
b) działalność oraz postawa sprzeczna z obowiązującą moralnością i etyką sportu, 
c) przekroczenie przepisów gry w kręgle oraz naruszenie regulaminów sportowych obowiązujących w kręglarstwie. 
19.1.3 W postępowaniu dyscyplinarnym wymierza się następujące kary indywidualne dla działaczy, sędziów, trenerów i 
zawodników: 
a) upomnienie, 
b) nagana, 
c) zawieszenie w czynnościach działacza, sędziego, trenera lub kapitana drużyny lub dyskwalifikacja zawodnika od 1 
miesiąca do 2 lat, 
d) odsunięcie od wyjazdów w celach sportowych za granicę na okres od 6 miesięcy do 2 lat, 
e) dyskwalifikacja dożywotnia. 
19.1.4. Na okręgi i kluby nakłada się kary dyscyplinarne wymienione w pkt.19.1.3 poz. a, b, d, względnie kary 
porządkowe: 
a) grzywna, 
b) zamknięcie kręgielni i przeniesienie zawodów na inną kręgielnię, 
c) skreślenie z rozgrywek w danym sezonie, 
d) zawieszenie członkostwa, 
e) wykluczenie ze Związku. 
19.1.5. Kara dyskwalifikacji dożywotniej za szczególnie rażące przekroczenie dyscyplinarne nie licujące z postawą 
sportowca, nałożona na działacza, sędziego, trenera lub zawodnika, działa tylko w dyscyplinie kręglarstwa. Na wniosek 
klubu lub jego władz nadrzędnych względnie OZK lub PZK kara ta może być przez ministra właściwego do spraw sportu 
rozciągnięta na wszystkie dyscypliny sportowe. 
 
19.2. Organy dyscyplinarne, tryb odwoławczy 
19.2.1. Organami dyscyplinarnymi są: 
a) Na szczeblu klubu: organy określone statutem klubu. 
b) Na szczeblu OZK: 
- Prezydium Zarządu jako instancja pierwsza, 
- Zarząd jako instancja druga. 
c) Na szczeblu PZK: 
1) w sprawach rozgrywek: 
- Komisja Gier i Dyscypliny  jako instancja pierwsza, 
- zarządy sekcji jako instancja druga; 
2) w innych sprawach: 
- Komisja Dyscyplinarna jako instancja pierwsza, 
- Zarząd jako instancja druga. 
19.2.2. a) Od decyzji podjętej przez drugą instancję szczebla klubu służy odwołanie do OZK, zaś od decyzji drugiej 
instancji OZK  w sprawach działaczy i zawodników przysługuje prawo odwołania do Zarządu PZK. Decyzje zarządu OZK 
lub zarządu sekcji w sprawach dotyczących rozgrywek odpowiednio na szczeblu okręgu lub sekcji są ostateczne i nie 
podlegają zaskarżeniu do Zarządu PZK. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni od ogłoszenia orzeczenia 
dyscyplinarnego lub doręczenia go zainteresowanemu na piśmie. Odwołanie musi być rozpatrzone w ciągu 30 dni. 
b) Klub nie może nakładać kar dyscyplinarnych na zawodników, którzy przed popełnieniem przewinienia złożyli prośbę o 
zwolnienie lub wykreślenie z listy członków danego klubu. 
W tym przypadku zobowiązane są one przekazać sprawę dyscyplinarną zawodnika do rozpatrzenia przez OZK lub 
Komisję Dyscyplinarną PZK.  
 
19.3. Postępowanie dyscyplinarne 
19.3.1. Zasady orzekania 
a) Instancja dyscyplinarna wymierzająca karę powinna w czasie prowadzenia dochodzenia dać obwinionemu możliwość 
złożenia ustnego względnie pisemnego wyjaśnienia. Przy wymierzaniu kary należy uwzględnić wagę popełnionego 
przewinienia, pobudki działania, dotychczasowe zachowanie się oraz karność dyscyplinarną obwinionego. Orzeczenie 
kary musi być uzasadnione na piśmie.  
b) W przypadku nałożenia na zawodnika żółtej lub czerwonej kartki za niesportowe zachowanie w czasie zawodów kara 
regulaminowej dyskwalifikacji wchodzi w życie automatycznie następnego dnia po zakończeniu zawodów.  
19.3.2. Przekazywanie orzeczenia 
Orzeczenie o ukaraniu dyscyplinarnym: 
a) wydane przez klub doręczone winno być zainteresowanemu oraz przesłane do wiadomości OZK i PZK;  



b) wydane przez OZK doręczone winno być zainteresowanemu za pośrednictwem klubu oraz przesłane do wiadomości 
PZK; 
c) wydane przez PZK, doręczone winno być zainteresowanemu zawodnikowi za pośrednictwem klubu oraz przesłane do 
wiadomości właściwego terenowo OZK. 
 
19.4. Zawieszanie i uchylanie kar 
19.4.1. Zawieszenie kary 
a) Instancja dyscyplinarna może zawiesić wykonanie kary dyskwalifikacji lub zawieszenia w czynnościach działacza, 
sędziego oraz trenera na okres od 3 do12 miesięcy, jeżeli wysokość kary nie przekracza 6 miesięcy.  
Okres zawieszenia kary nie może być krótszy od okresu wymierzonej kary. 
b) Jeżeli w okresie zawieszenia kary ukarany popełni nowe przewinienie dyscyplinarne, to instancja dyscyplinarna 
zarządza wykonanie kary. 
19.4.2. Uchylenie kary 
a) Osobę, której wymierzono karę dyskwalifikacji lub zawieszenia w czynnościach na okres od 6 miesięcy do 2 lat, po 
odbyciu co najmniej połowy kary, można warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary, jeżeli tryb życia, charakter i warunki 
osobiste oraz zachowanie się w czasie odbywania kary pozwalają przypuszczać, że nie popełni nowego czynu 
zagrożonego karą dyscyplinarną. Dotyczy to również osób, którym wymierzono karę dożywotnią, o ile odbyli karę przez 
przynajmniej 3 lata. 
e) Zarządy PZK lub OZK mogą uchylić karę dyskwalifikacji lub zawieszenia w czynnościach nałożoną przez klub na 
działacza, trenera lub zawodnika, przyjąć sprawę do swej kompetencji po przeprowadzeniu dochodzenia i wydać w danej 
sprawie orzeczenie dyscyplinarne. 
f) Zarząd PZK może uchylić decyzję OZK względnie innych organizacji sportowych poza Trybunałem Arbitrażowym d/s 
Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim dotyczącą zawodników lub innych osób działających w kręglarstwie i wydać w 
danej sprawie swoje orzeczenie dyscyplinarne. 

 
19.5. Rodzaje wykroczeń i wysokość kar 
19.5.1. Kary za wykroczenia zawodników 
 A. Za poniższe wykroczenia na zawodników nakłada się następujące kary: 
a) podwójne podpisanie zgłoszenia: 
 - dokonane wskutek nieznajomości przepisów (wyłącznie młodzież przy pierwszym wykroczeniu) - dyskwalifikacja na 
okres 1 miesiąca, 
- dokonane świadomie - dyskwalifikacja na okres od 6 miesięcy do 1roku; 
b) grę nieuprawnioną: 
- w drużynie, w której nie był zgłoszony - dyskwalifikacja na okres 1 - 6 miesięcy, 
- grę w stanie nietrzeźwym - dyskwalifikacja na okres od 3 miesięcy do 2 lat, 
- świadomą grę pod fałszywym nazwiskiem - dyskwalifikacja od 6 miesięcy do 2 lat. 
c) niesportowe zachowanie się w czasie zawodów jak: obrażanie przeciwnika lub partnera, zwracanie uwag sędziemu 
względnie krytykowanie jego orzeczeń, okazywanie niezadowolenia za pomocą gestów lub krzyków - od upomnienia do 3 
miesięcy dyskwalifikacji, 
d) używanie wulgarnych słów w miejscach publicznych - od upomnienia do 6 miesięcy dyskwalifikacji, 
e) inne niesportowe zachowanie się w obrębie kręgielni - od upomnienia do 1 roku dyskwalifikacji, 
f) spóźnienie lub niestawienie się bez usprawiedliwienia na zawody, obozy, treningi – od nagany do 6 miesięcy 
dyskwalifikacji, 
g) niepodporządkowanie się decyzjom sędziego, trenera, kierownika zespołu - dyskwalifikacja na okres 1- 6 miesięcy, 
h) obrażanie sędziego lub wypowiadanie pogróżek po jego adresem - dyskwalifikacja na okres od 4  miesięcy do 1 roku, 
i) prowokowanie swoim zachowaniem publiczności lub zawodników do wystąpień mogących zakłócić porządek na 
zawodach - dyskwalifikacja na okres od 1 miesiąca do 2 lat, 
j) znajdowanie się w stanie nietrzeźwym w obrębie obiektu sportowego podczas zawodów - dyskwalifikacja na okres 2 
miesięcy do 1 roku, 
k) rozmyślne uderzenie przeciwnika - dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy do 2 lat, 
l) naruszenie przepisów celno-dewizowych przy wyjazdach za granicę w celach sportowych, powodujące nałożenie kary 
w trybie karno-administracyjnym, karno-skarbowym lub karno-dewizowym - zakaz wyjazdów zagranicznych w celach 
sportowych na okresom 6 miesięcy do 2 lat, 
m) uderzenie sędziego - dyskwalifikacja na okres od 1 roku do dożywotniej, 
n) używanie farmakologicznych środków dopingujących – kara jak w p. 7.3; 
o) spożywanie napojów alkoholowych w trakcie zawodów - dyskwalifikacja na okres od 2 miesięcy do 1 roku, 
p) palenie papierosów w stroju sportowym –od upomnienia do 3 miesięcy dyskwalifikacji;  
r) obrażanie, pomawianie lub podważanie dobrego imienia działacza – od upomnienia do 6miesięcy dyskwalifikacji; 
s) niestawienie się zawodnika na zawody finałowe bez wiarogodnego usprawiedliwienia – od nagany do 3 miesięcy 
dyskwalifikacji, 
t) niestawienie się zawodnika na ceremonię dekoracji medalami bez wiarogodnego usprawiedliwienia – od nagany do 3 
miesięcy dyskwalifikacji lub anulowanie wyniku. 
B. Za ukaranie zawodnika żółtą lub czerwoną kartką za niesportowe zachowanie w czasie zawodów powoduje 
automatycznie następujące sankcje od następnego dnia od zakończenia zawodów: 
a) czerwona kartka – dyskwalifikacja na min. 90 dni; 



b) 2 żółte kartki w okresie 6 miesięcy – odsunięcie od gry na min. 30 dni.  
19.5.2. Kary za wykroczenia działaczy, sędziów i trenerów 
Za poniższe wykroczenia na działaczy, sędziów i trenerów nakłada się następujące kary:  
a) niesportowe zachowanie się na zawodach - upomnienie, nagana, zawieszenie w czynnościach na okres 1 - 12 
miesięcy, 
b) niesportowe zachowanie się na zawodach w stanie nietrzeźwym - zawieszenie w czynnościach na okres 1-2 lat, . 
c) nieusprawiedliwione niestawienie się na wezwanie władz związkowych, względnie jego organów - nagana, 
zawieszenie w czynnościach w okresie 1- 6 miesięcy; 
d) inne przewinienia niegodne współuczestnika ruchu sportowego lub przynoszące szkodę dla sportu – zawieszenie w 
czynnościach w okresie od 6 miesięcy do całkowitego usunięcia z ruchu sportowego. 
19.5.3. Kary za wykroczenia klubu 
a) Kary grzywny można nakładać za: 
- samowolne przełożenie meczu, 
- niestawienie się zespołu na mecz, 
- wystawienie zawodnika nieuprawnionego, 
- start zawodnika pod cudzym nazwiskiem, 
- niestawienie się zgłoszonego zawodnika na zawody, 
- brak jednolitych strojów sportowych, 
- inne wykroczenia powodujące naruszenie zasad ruchu sportowego. 
Wysokość grzywny na dany sezon ustala Zarząd PZK. 
b) Ponadto można klub ukarać: 
- zamknięciem kręgielni dla zawodów lub przeniesienie zawodów na inną kręgielnię, 
- skreśleniem z rozgrywek w danym sezonie, 
- zawieszeniem w prawach członka, 
- wykluczeniem ze Związku. 
Wykluczenie lub zawieszenie w prawach członka wymaga uchwały Zarządu PZK. Dla przywrócenia praw członka klub 
musi wystąpić z umotywowanym wnioskiem.  
 
19.6. Ewidencja kar 
19.6.1. Ewidencję kar dyscyplinarnych oraz decyzji w sprawie zawieszenia kary lub warunkowego zwolnienia od odbycia 
kary prowadzi odpowiednia instancja dyscyplinarna. 
W przypadku przeniesienia się działacza względnie zawodnika na teren innego OZK, ewidencja kar dotycząca 
zainteresowanej osoby winna być przesłana do właściwego terenowo OZK. 
19.6.2. Osobom ukaranym, które w ciągu 2 lat od odbycia kary dyscyplinarnej nie popełniły przewinienia, skreśla się karę 
z ewidencji i uważa za niebyłą (anulowanie kary następuje automatycznie). 
 
 


