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REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEDŁUŻANIA LICENCJI 
SEKCJI KRĘGLARSTWA KLASYCZNEGO 
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRĘGLARSKIEGO 

 
 

§ 1 
 

1. Sekcja Kręglarstwa Klasycznego Polskiego Związku Kręglarskiego (w skrócie 
SKK PZKręgl.) w celu ewidencji zawodników i zawodniczek, uczestniczących w 
ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym przyznaje licencje zawodnicze. 

2. O licencje zawodnicze wnioskować mogą: 
a. kluby zrzeszone w Polskim Związku Kręglarskim, w imieniu zawodniczek i 

zawodników, zrzeszonych w danym klubie, 
b. osoby zainteresowane posiadaniem licencji zawodniczej, niezrzeszone w 

klubie sportowym. 
3. Na podstawie wniosku złożonego na drukach, które są wskazane w załączniku 2 

do niniejszego regulaminu, SKK PZKręgl. przyznaje licencję zawodnika 
kręglarstwa klasycznego Polskiego Związku Kręglarskiego, zwaną dalej licencją. 
 

§ 2 
 

1. Licencje są wymagane na wszystkich zawodach umieszczonych w kalendarzu 
centralnym Polskiego Związku Kręglarskiego, obowiązującym w danym sezonie 
kręglarskim. 

2. Wyjątek stanowią zawody centralne, rozgrywane w grze do pełnych. Zawody te 
mają charakter promocyjny kręglarstwa klasycznego i nie stanowią elementu 
sportu wyczynowego. 

3. W regulaminie każdych zawodów centralnych, ujętych w kalendarzu Polskiego 
Związku Kręglarskiego, określone muszą zostać zasady dotyczące warunków 
licencyjnych oraz kategorii wiekowych, które decydują kto w danych zawodach 
może wziąć udział. 

4. SKK PZKręgl. wydaje licencje, z podziałem na kategorie wiekowe: 
a. Młodziczki 
b. Młodzicy 
c. Juniorki młodsze 
d. Juniorzy młodsi 
e. Juniorki 
f. Juniorzy 
g. Seniorki 
h. Seniorzy 

5. Ze względu na różny stopień aktywności sportowej zawodników i zawodniczek w 
kategorii Seniorek i Seniorów, wprowadzone zostają dwa typy licencji: 
licencja A 
licencja B 

6. Dwa typy licencji w kategorii Seniorek i Seniorów pozwalają uczestniczyć w 
zawodach o charakterze sportu wyczynowego, bądź nie. 
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§ 3 
 

1. Licencje są przyznawane na okres jednego sezonu kręglarskiego, który trwa od 1 
sierpnia do 31 lipca. 

2. Licencje są wydawane z przyporządkowanymi kolorami do kategorii wiekowej. 
a. Dziewczynki i chłopcy - kolor żółty 
b. Młodziczki i młodzicy - kolor czerwony 
c. Juniorki młodsze i juniorzy młodsi - kolor niebieski 
d. Juniorki i Juniorzy - kolor pomarańczowy 
e. Seniorki i Seniorzy (A i B) - kolor zielony 

3. Licencje są wydawana i przedłużane przez Pełnomocnika SKK PZKręgl. ds. 
licencji zawodniczych. Osoba jest członkiem Komisji Gier i Dyscypliny. Dane tej 
osoby, adres do wysyłki wniosków jest podany w załączniku nr 1 do regulaminu. 

 
§ 4 

 
1. W przypadku przedłużania licencji na następny sezon, należy dostarczyć licencje 

zawodnicze. 

2. W przypadku zagubienia licencji, należy dostarczyć aktualne zdjęcie – 
wystawienie duplikatu jest obciążane opłatą, zgodną z aktualnymi opłatami 
obowiązującymi w danym sezonie kręglarskim. 

3. W przypadku zmiany kategorii wiekowej, razem z licencją, należy dostarczyć 
nowe - aktualne zdjęcie. W przypadku niedostarczenia nowego – aktualnego 
zdjęcia licencja nie zostanie przedłużona. 

4. Zawodniczki i zawodnicy z kategorii wyszczególnionych w § 3 pkt 2 a. - d. muszą 
posiadać przynależność klubową. 
 

§ 5 
 

1. W kategorii Seniorek i Seniorów, podział na licencję A i B decyduje o tym, w 
których zawodach centralnych można wziąć udział. 

 

Rodzaj zawodów Senior/ka 
licencja A 

Senior/ka 
licencja B 

Bez 
wymaganej 

licencji 
Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów 
(Superliga) X   

Mistrzostwa Polski w grze sportowej (wszystkie 
konkurencje) X   

Turnieje należące do cyklu Grand Prix Polski w grze 
sportowej X X  

Inne turnieje w grze sportowej X X  

Mistrzostwa Polski w grze do pełnych (ind., drużynowe, 
pary, miksty)  X X 

Turnieje należące do cyklu Grand Prix Polski do pełnych  X X 
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§ 6 
 

1. Kluby, które wnioskują o licencje zawodnicze na dany sezon, muszą: 

a. wypełnić i dostarczyć wniosek zbiorczy o licencje dla zawodniczek i 
zawodników reprezentujących dany klub. Wniosek jest do pobrania ze 
strony internetowej (link w załączniku nr 2 tego regulaminu), 

b. w przypadku nowej zawodniczki i zawodnika wypełnić wniosek 
indywidualny (link w załączniku nr 2) dla danej osoby – na wniosku 
podpisuje się również zawodniczka lub zawodnik, lub w przypadku osób 
niepełnoletnich opiekun prawny, 

c. dokonać opłaty na konto Polskiego Związku Kręglarskiego, na podstawie 
wystawionego rachunku. 

2. Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie reprezentują żadnego klubu, chcąc otrzymać 
licencję na dany sezon muszą: 

a. w przypadku nowej licencji, wypełnić i dostarczyć wypełniony wniosek 
indywidualny o licencję (załącznik nr 2), 

b. dokonać opłaty na konto Polskiego Związku Kręglarskiego i dołączyć do 
wniosku potwierdzenie wpłaty. 

c. Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie reprezentują żadnego klubu, muszą 
we wniosku (załącznik nr 2) zaznaczyć okręg kręglarski, który będą 
reprezentować. 

d. We wpłacie należy w tytule wpisać: Opłata za licencję sezon rok1/rok2 za 
Imię Nazwisko - Miasto (przykład: Opłata za licencję sezon 2017/2018 za 
Jan Kowalski – Poznań) 

3. Do wniosku na nową licencję (lub przy zmianie kategorii wiekowej należy 
dołączyć aktualne zdjęcie o wielkości 4x3cm. 

4. Zdjęcia nie są obowiązkowe na licencjach seniorskich typu B, z tym że podczas 
rejestracji na zawodach należy przedstawiać licencję wraz z dowodem 
tożsamości zawierającym zdjęcie. 

5. W przypadku dostarczenia zdjęć, na których widać inne pieczątki, zdjęcia są 
pogniecione, lub odklejane z innych dokumentów nowe licencje nie będą 
wystawiane. 
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Załącznik	nr	1	
Pełnomocnik	SKK	PZKręgl.	ds.	licencji	zawodniczych	
	
	
Leszek	Piosik	
	
Adres	do	wysyłki	wniosków:		 	 Leszek	Piosik	

Ul.	Lipowa	30/5	
	 	 	 	 	 	 64-100		Leszno	
	
Adres	mailowy:	 	 	 	 leszek-piosik@wp.pl	
	
	
	 	



Dokument zatwierdzony w dniu 12.07.2017 r. 
 
Załącznik	nr	2	
Wniosek	zbiorczy	i	wniosek	indywidualny	
	
	
Wnioski:	zbiorczy	i	indywidualny	można	pobrać	ze	strony:	http://skk.pzkregl.pl/licencje/	
	
	


