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Dzieci 01.07.2010 i młodsi bezpłatnie
Młodzik /- czka 01.07.2007-30.06.2010 10,00 zł
Junior /- rka młodszy 01.07.2003-30.06.2007 20,00 zł
Junior /-rka 01.07.1998-30.06.2003 40,00 zł
Senior /-rka - licencja A Przed 01.07.1998 45,00 zł
Senior /-rka - licencja B Przed 01.07.1998 30,00 zł
za wystawienie duplikatu (nie dotyczy zmiany kategorii wiekowej) 10,00 zł

Licencja klubowa w chwili dołączenia jako członek PZKręgl. jednorazowo 600,00 zł 
Roczna opłata członkowska rocznie 200,00 zł 
Za wypożyczenie zawodnika na sezon do DMPM i K za osobę 250,00 zł 
Za wypożyczenie zawodnika na sezon do Centralnej Ligi Juniorów za osobę 100,00 zł 
Za wypożyczenie zawodnika na sezon do DMPJmł za osobę 50,00 zł 
Za wypożyczenie lub zmianę klubu zawodnika poza Polskę za osobę 1 000,00 zł 

Za przejście zawodnika do innego klubu w Polsce za osobę 25% ustalonej kwoty między klubami, 
nie mniej niż 250,00 zł

Drużynowe
Opłata za udział w rozgrywkach Drużynowych Mistrzostw Polski 
Mężczyzn i Kobiet sezon 500,00 zł 

Opłata za udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów sezon 250,00 zł 

Opłata za udział w rozgrywkach Drużynowych Mistrzostw Polski 
Juniorów i Juniorek Młodszych za turniej 100,00 zł 

Opłata za udział w rozgrywkach Drużynowych Mistrzostw Polski 
Juniorów i Juniorek za turniej 150,00 zł 

Mistrzostwa Polski Seniorów
- start tylko w parach za osobę 50,00 zł 

- start tylko indywidualnie za osobę 50,00 zł 
- start indywidualnie i w parach za osobę 55,00 zł 

- start tylko w sprincie za osobę 35,00 zł 
- start tylko w tandemie za osobę 35,00 zł 

- start w sprincie i tandemie za osobę 45,00 zł 
Mistrzostwa Polski Juniorów

- start tylko w parach za osobę 40,00 zł 
- start tylko indywidualnie za osobę 40,00 zł 

- start indywidualnie i w parach za osobę 45,00 zł 
- start tylko w sprincie za osobę 35,00 zł 

- start tylko w tandemie za osobę 35,00 zł 
- start w sprincie i tandemie za osobę 45,00 zł 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
- start tylko w parach za osobę 35,00 zł 

- start tylko indywidualnie za osobę 35,00 zł 
- start indywidualnie i w parach za osobę 40,00 zł 

- start w sprintach za osobę 15,00 zł 
- start w tandemach za osobę 15,00 zł 

Grand Prix Polski w grze sportowej
- opłata za turniej w ramach cyklu za osobę 50,00 zł 

- w tym do PZKręgl. na pulę nagród od osoby 5,00 zł 
Mistrzostwa Polski do pełnych

- w parach za osobę 35,00 zł 
- w tandemach za osobę 35,00 zł 
- indywidualnie za osobę 40,00 zł 

- dla zawodników z licencją B rabat w każdej opłacie 10,00 zł 
Turniej Miast w grze do pełnych

- opłata za turniej w ramach cyklu za osobę 35,00 zł 
- w tym do PZKręgl. na pulę nagród od osoby 5,00 zł 

- dla zawodników z licencją B rabat wj opłacie 10,00 zł 

Wykaz opłat obowiązujących w sezonie 2021/2022
Sekcja Kręglarstwa Klasycznego
Polskiego Związku Kręglarskiego

1. LICENCJE ZAWODNICZE

2. OPŁATY  KLUBOWE

3. OPŁATY W IMPREZACH SPORTOWYCH



2

Badanie techniczne kręgielni - uzyskanie certyfikatu na sezon za tor 50,00 zł 
Badanie techniczne kręgielni - uzyskanie certyfikatu 
międzynarodowego na 3 lata

W trakcie ustaleń

Złożenie protestu do sędziego głównego za każdy wniosek 300,00 zł 

Za niestawienie się drużyny na mecz lub turniej za drużynę 1 000,00 zł 
Za nieusprawiedliwione niestawienie się zawodnika/czki na start na 
Mistrzostwa Polski

za osobę 100,00 zł 

Za wystawienie zawodniczki i zawodnika bez licencji ważnej na dany 
sezon

za osobę 500,00 zł 

Za start zawodniczki lub zawodnika pod cudzym nazwiskiem za osobę 500,00 zł 
Brak sekretarza i obsługi technciznej na meczu lub turnieju ligowym za mecz 100,00 zł 
Brak napojów podczas meczu ligowego za mecz 100,00 zł 
Za brak jednolitych strojów i za brak oznaczenia strojów nazwą 
klubu/drużyny za mecz 50,00 zł 

Składka roczna sędziego kręglarstwa klasycznego za rok 10,00 zł 

Sędzia Główny na meczach rozgrywanych w formule meczu ligowego za mecz (brutto) 70,00 zł 

Sędzia (pulpitowy, pomocniczy, sekretarz itp.) na zawodach i 
turniejach ogólnopolskich, Mistrzostwach Polski umieszczonych w 
kalendarzu SKK PZK

za godzinę (brutto) 13,00 zł 

Sędzia główny na zawodach i turniejach ogólnopolskich, 
Mistrzostwach Polski umieszczonych w kalendarzu SKK PZK za godzinę (brutto) 16,00 zł 

5. KARY FINANSOWE - Kary finansowe nakłada Komisja Gier i Dyscypliny na podstawie wpisu w protokóle sędziego 
głównego zawodów

6. RYCZAŁTY SĘDZIOWSKIE

Uwagi:
W przypadku meczu ryczałt zawiera czas przed i po meczu, związanym z przygotowaniem i zakończeniem meczu.
W przypadku turniejów, do czasu trwania turnieju należy doliczyć 1 godzinę dla sędziów, którzy przygotowują rozpoczęcie i zakończenie zawodów.

Sędziowie zamiejscowi otrzymują dietę i zwrot kosztów podróży poc.II kl., pow. 100 km pociągiem pospiesznym.
Sędziowie zamiejscowi w przypadku koniecznego noclegu otrzymują ryczałt za nocleg (ustawowy) lub organizator zabezpiecza nocleg.

4. BADANIA TECHNICZNE


