
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
w sprintach i tandemach mieszanych

sezon 2022/23
Brzesko • 11-12.03.2023 r.

1. Zarządzający: Polski Związek Kręglarski

2. Organizator: BOSiR Brzesko

3. Termin: 11-12.03.2023 r.

4. Termin zgłoszeń: 02.03.2023 r. do godz. 23.59 (wyłącznie na adres e-mail)
Zgłoszenia imienne wysyłane wyłącznie przez JEDNEGO PRZEDSTAWICIELA KLUBU!

5. Adres zgłoszeń: Kapitan Sportowy - Jarosław Bonk, e-mail: jarek.bonk@pzkregl.pl

6. Kręgielnia: Kręgielnia 4-torowa BOSiR w Brzesku, ul. Browarna 13A, 32-800 Brzesko,
GPS 49.96126195584952, 20.60124399793902

7. Sędzia Główny: Skład Komisji Sędziowskiej zostanie wyznaczony przez Kolegium Sędziów 
PZKręgl. SKK.

8. Konkurencje: tandemy mieszane juniorek i juniorów, sprint juniorek, sprint juniorów
 MPJ zaliczane w Systemie Sportu Młodzieżowego.

9. Program wstępny: program będzie ustalony na podstawie liczby zgłoszonych zawodników.

10. Warunki uczestnictwa:
a. zgłoszenie do zawodów w terminie do 02.03.2023 r.
b. posiadanie licencji zawodniczej ważnej na sezon 2022/23 w kategorii junior/ka (licencja A)
c. ważna karta zdrowia zawodnika/czki
d. uiszczenie opłaty startowej (faktury przesyłane drogą mailową)
e. stawienie się zawodnika/-czki u sędziego na minimum 30 min. przed planowaną godziną 

startu.
f. tandemy mieszane mogą tworzyć zawodnicy i zawodniczki należący do różnych klubów
  (nie obowiązuje w tym względzie dyscyplina okręgowa) tylko w przypadku gdy z zawodników 
   klubowych nie można już utworzyć tandemu mieszanego.
  W pierwszej kolejności parujemy zawodników klubowych z wyższym rankingiem, a potem    
   kolejno możemy parować wyłącznie zawodników z niższym rankingiem na dzień 24.02.2023 r.
  np. jeżeli mamy w klubie pięciu juniorów i dwie juniorki i te dwie juniorki połączymy z juniorami
   z miejsc 3 i 4 rankingu to stworzyć możemy tandem mieszany z połączonych zawodników   
   dwóch klubów jedynie z juniorem z 5. miejsca rankingowego. W przypadku tworzenia     
   tandemów tylko i wyłącznie w ramach klubu ranking nie ma znaczenia. Zgłoszenie takiego 
   tandemu mieszanego musi być imienne z potwierdzeniem mailowym przez oba kluby!

11. Noclegi: we własnym zakresie

12. Opłaty startowe:
- udział w konkurencji sprintów - 40,00 zł / zawodnik/-czka
- udział w konkurencji tandemów mieszanych – 20,00 zł / zawodnik/-czka (40,00 zł / tandem   
  mieszany)
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13. Plan ramowy – zgodnie z planem startowym umieszczonym na stronie www.kregle.net
- 11.03.2023 r. (sobota) – start tandemów mieszanych do fazy finałowej, faza 1/32 i 1/16 

sprintów juniorek i juniorów
- 12.03.2023 r. (niedziela) – start sprintów juniorek i juniorów do fazy finałowej.

14. Szczegółowy plan startów: plan startów zostanie ustalony na podstawie Rankingu PZKręgl., 
ze stanem na dzień 24.02.2023 r. Uwaga !!! W przypadku równej liczby punktów w rankingu 
PZKręgl. o wyższym rozstawieniu decyduje wyższe miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski Juniorek/Juniorów w poprzednim sezonie.

15. Zasady gry (system KO):
sprint - zgodnie z KRS - część 2 - punkt 9.3
tandem mieszany - zgodnie z KRS - część 2 - punkt 9.4
rzuty próbne - zgodnie z KRS - część 2 - punkt 5.6.4
Link do KRS - część 2: http://skk.pzkregl.pl/files/2018/07/KRS-czesc-2-2018.pdf 

16. Protest / sprzeciw:
zgodnie z KRS - część 2 – punkt 10.6

17. Doping:
zgodnie z KRS - cześć 1  - punkt. 7
Link do KRS - część 1: http://skk.pzkregl.pl/files/2011/11/KRS_CZESC_1.pdf

18. Nagrody:
1 m. - Tytuł Mistrza/-ni Polski w sezonie 2022/23, medal, dyplom
2 m. - Tytuł I Wicemistrza/-ni Polski w sezonie 2022/23, medal, dyplom
3 m. - Tytuł II Wicemistrza/-ni Polski w sezonie 2022/23, medal, dyplom

19. Postanowienia różne:
a. udział wszystkich medalistów w uroczystej ceremonii zakończenia Mistrzostw Polski jest 

obowiązkowy [dekoracja do 3 miejsca (dwa brązowe medale).
b. organizator zawodów zapewnia sprawne działanie kręgielni oraz przygotowanie 

kosmetyczne torów w sposób zapewniający osiąganie jak najlepszych rezultatów.
c. organizator zobowiązany jest do ciągłego wprowadzania wyników do systemu online

na stronie www.kregle.net zgodnie z instrukcjami Kapitana Sportowego. 

Sporządził:
Zarząd SKK PZKręgl.
Dnia: 14.02.2023 r.
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