
 

REGULAMIN 
GRAND PRIX POLSKI 2021/2022 
W KRĘGLARSTWIE KLASYCZNYM 

 
1. Grand Prix Polski w kręglarstwie klasycznym – cel: 

Grand Prix Polski jest cyklem turniejów, którego celem jest organizacja indywidualnego 
współzawodnictwa sportowego na terenie Polski i popularyzacja kręglarstwa 
klasycznego. 
 

2. Organizatorzy: 
Organizatorem Grand Prix Polski jest Polski Związek Kręglarski w Poznaniu, we 
współpracy z organizatorami poszczególnych turniejów, wchodzących w skład cyklu. 
 

3. Uczestnicy: 
We wszystkich turniejach mogą brać udział wszyscy kręglarze klasyczni (kobiety i 
mężczyźni, od kategorii Juniora) z całej Polski, którzy chcą czynnie uczestniczyć w 
indywidualnej rywalizacji sportowej i przy okazji utrzymywać kontakty z innymi 
graczami. Wszystkie turnieje są organizowane w formule Open, co oznacza że udział 
mogą brać zawodnicy zrzeszeni w klubach ale również zawodnicy startujący bez 
przynależności klubowej. Warunkiem jest posiadanie ważnej licencji PZK (licencja A lub 
B) na sezon 2021/2022. Zasady przyznawania licencji są zawarte w osobnym 
regulaminie. 
W poszczególnych turniejach, wchodzących w skład Grand Prix Polski, mogą 
uczestniczyć zawodnicy zagraniczni, jednakże nie są oni klasyfikowani w cyklu Grand 
Prix Polski. 
 

4. Regulamin turniejów: 
Wszystkie turnieje zostaną przeprowadzone wg zasad umieszczonych w Kręglarskim 
Regulaminie Sportowym. 
Każdy turniej będzie podzielony na dwa etapy: eliminacje (gra sportowa 120 rzutów) i 
minimum 12-osobowy finał, w dwóch osobnych kategoriach wiekowych: Seniorek i 
Seniorów. Ilość finalistów może być większa niż 12 osób, tego typu ustalenia 
podejmuje organizator poszczególnego turnieju. 
 

5. Wymogi organizacyjne: 
a. Każdy organizator ustala niezbędne funkcje: 

i. Kierownik organizacyjny turnieju – wskazany do Zarządu SKK PZKręgl.; 
ii. Sędzia Główny – powołany przez Kolegium Sędziów SKK; 
iii. Komisja sędziowska – sędziowie, którzy będą wspomagać prace Sędziego 

Głównego (liczba sędziów w gestii organizatora turnieju – ilość niezbędna 
do sprawnego przeprowadzenia zawodów); 

iv. Sekretariat zawodów – wymagane połączenie z Internetem w celu 
aktualizacji wyników online (PZKręgl. zapewnia wsparcie w zakresie 
przygotowania internetowego serwisu informacyjnego); 

b. Zapewnienie równych warunków startu wszystkim uczestnikom – szczególnie 
jeśli zawody będą rozgrywane przez kilka dni (z uwzględnieniem właściwego 
przygotowania kręgielni); 

c. Zapewnienie sponsorów poszczególnych turniejów, którzy zapewnią atrakcyjne 
nagrody dla zwycięzców (PZKręgl. zapewnia wsparcie marketingowe – strona 



www, promocja na facebook’u, projekt plakatów z wykorzystaniem logo 
sponsora, informacje w artykułach przed i po turnieju) 
 

6. Sędziowie: 
Sędziów na turnieje wyznacza Kolegium Sędziów PZKręgl. w uzgodnieniu z 
organizatorami poszczególnych turniejów. 
 

7. Wpisowe: 
Wpisowe do zawodów wynosić powinno nie więcej niż ustalona stawka w wykazie opłat 
na sezon, jednakże od każdego startującego odprowadzona zostaje składka 5 zł, 
przeznaczona na koszty związane z cyklem Grand Prix Polski oraz na nagrody dla 
zwycięzców całego cyklu Grand Prix Polski. 
 

8. Klasyfikacja Grand Prix Polski: 
O kolejności w klasyfikacji Grand Prix Polski będzie decydować suma zdobytych 
punktów za zajęte miejsca we wszystkich turniejach. Przy równej liczbie punktów 
decyduje suma zbitych kręgli we wszystkich turniejach, następnie suma zbieranych. 
Za zajęcie odpowiednich miejsc w turniejach zdobywa się punkty w klasyfikacji Grand 
Prix Polski i tak: 

 1 miejsce – 200 punktów 
 2 miejsce – 190 punktów 
 3 miejsce – 180 punktów 
 4 miejsce – 170 punktów 
 5 miejsce – 160 punktów 
 6 miejsce – 150 punktów 
 7 miejsce – 140 punktów 
 8 miejsce – 130 punktów 
 9 miejsce – 120 punktów 
 10 miejsce – 110 punktów 
  11 miejsce – 100 punktów 
 12 miejsce – 90 punktów 
 13 miejsce – 80 punktów 
 14 miejsce – 70 punktów 
 15 miejsce – 60 punktów 
 16 miejsce – 50 punktów 
 17 miejsce – 40 punktów 
 18 miejsce – 30 punktów 
 19 miejsce – 20 punktów 
 20 miejsce – 10 punktów 
od 21 do ostatniego – 5 punktów 

Uwaga! W przypadku, kiedy w turnieju wystartują zawodnicy zagraniczni, zdobycze 
punktowe będą uwzględniać odpowiednie przesunięcia. Przykładowo, jeśli zawodnik 
zagraniczny zajmie pierwsze miejsce – do klasyfikacji Grand Prix Polski 200 punktów 
otrzymuje najlepszy polski zawodnik. 

9. Nagrody: 
a. Nagrody w poszczególnych turniejach wg uznania organizatorów 
b. Nagrody za cały cykl Grand Prix – nagrody pieniężne dla pierwszych 3 miejsc – 

600/400/200 zł 
c. Nagroda rzeczowa losowana wśród uczestników wszystkich zawodów cyklu (o 

wartości nagrody decyduje liczba zgłoszeń we wszystkich turniejach) 



d. Bon podarunkowy o wartości do 150 zł losowany wśród uczestników 
poszczególnych turniejów 
 

Nagrody rzeczowe będą losowane podczas zakończenia turniejów, nagroda rzeczowa za 
udział we wszystkich zawodach cyklu będzie losowana podczas zakończenia ostatniego 
turnieju cyklu – w Tarnowie Podgórnym. 
Warunkiem odbioru wylosowanej nagrody rzeczowej za udział we wszystkich turniejach 
GPP (ppkt. C) jest obecność podczas losowania – w innym przypadku losowanie będzie 
powtórzone aż do skutku. 
Nagrody rzeczowe za udział w poszczególnych turniejach, w przypadku nieobecności 
zawodnika/czki, będą przekazane przy najbliższej okazji.  
 

10. Terminy i miejsca rozgrywania turniejów: 
03-05.12.2021 – Puchar Rzemiosła - Wronki 
21-23.01.2022 – Puchar Burmistrza Gostynia – Gostyń 
18-20.03.2022 – Puchar Alfy-Vector – Tarnowo Podgórne 
08-10.04.2022 – Puchar Leszna – Leszno 
10-12.06.2022 – Puchar Asów – Tomaszów Mazowiecki 
 
Zakończenie i podsumowanie całego cyklu podczas zakończenia Pucharu Asów w dniu 
12.06.2022 r. 
 

11. Patronat medialny: 
Polski Serwis Kręglarski – www.kregle.net 
 

12. Informacje dodatkowe: 
Przed każdym turniejem zostaną przedstawione dodatkowe informacje związane z 
poszczególnym turniejem. Informacje będą dostępne na stronie patronackiej. 
 
 

Opracował: 
Maciej Kląskała 
Przewodniczący Sekcji Kręglarstwa 
Klasycznego Polskiego Związku 
Kręglarskiego 


