
XVIII edycja Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne 

konkurencja nr 5 – kręgle klasyczne 

20 lutego 2022 r. – Tarnowo Podgórne 

 

 

1. Organizatorem jest OSiR Tarnowo Podgórne 

2. Zawody zostaną rozgrane 20.02.2022 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 10:00 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. Odprawa techniczna o godz. 9:30. 

3. Zawody zostaną rozegrane na czterotorowej kręgielni VECTOR w Tarnowie Podgórnym - 

ul. Rokietnicka 21. 

4. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: leszek@ligavector.pl. Termin zgłoszeń do 

zawodów upływa 13.02.2022 r. 

 

5. Sędziego głównego wyznacza organizator. 

 

6. Rozgrywki odbywają się systemem: 

- eliminacje, 

- półfinał – startuje 16 najlepszych zawodników eliminacji, 

- finał – startuje 8 najlepszych zawodników półfinałów. 

 

Zawodnik startujący w eliminacjach oddaje 40 rzutów do pełnych (2x20).  

Tory będą losowane (nr 1 i 2 lub 3 i 4). O zajętym miejscu decyduje suma zdobytych 

punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje dogrywka - 3 rzuty na losowo 

wybranych torach. 

 

 

Zawodnik startujący w półfinale oddaje 20 rzutów do pełnych. 

 

Tory zostaną przydzielone według zajętych miejsc, np. miejsce 16 - tor nr 4, 15 - tor nr 3, itd. 

O zajętym miejscu decyduje suma  zdobytych punktów w eliminacjach i półfinale. W 

przypadku równej ilości punktów decyduje lepszy wynik w półfinale - jeśli jest taki sam 

decyduje dogrywka - 3 rzuty na losowo wybranych torach. 
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Zawodnik startujący w finale oddaje 20 rzutów do pełnych. 

Tory zostają przydzielone według zajmowanego miejsca, np. miejsce 16 - tor nr 4, 15 - tor nr 

3, itd. O zajętym miejscu decyduje suma zdobytych punktów w eliminacjach, półfinałach 

i finale.  

W przypadku równej ilości decyduje lepszy wynik w finale, następnie w półfinale 

i eliminacjach, jeśli są takie same decyduje dogrywka - 3 rzuty na losowo wybranych torach. 

Ilość rzutów może zostać zmieniona w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. 

 

 

7. Kary: 

- za niesportowe zachowanie zawodnik otrzymuje żółtą kartkę, za kolejne wykroczenie 

czerwoną, po otrzymaniu której musi zejść z toru i zalicza się jemu wynik uzyskany do 

momentu opuszczenia toru. Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę nie może wystąpić w 

dwóch kolejnych turniejach. 

 

 

8. Uwagi ogólne : 

 

W zawodach mogą startować mieszkańcy zamieszkujący sołectwa Gminy Tarnowo 

Podgórne, którzy ukończyli 18 lat. Nie mogą startować zawodnicy, którzy w sezonie 

2021/2022 startują w rozgrywkach Superligi PZK. Zawodnicy biorą udział w zawodach na 

własną odpowiedzialność. 

Jedno sołectwo może zgłosić maksymalnie czterech zawodników. 

W półfinale i finale zawodnicy starują w odwrotnej kolejności do zajętych miejsc. 

Zawodnicy startują w strojach sportowych. Obuwie sportowe przeznaczone tylko do 

rozgrywek halowych .  

Decyzja sędziego jest niepodważalna  

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 


