
KOMUNIKAT  nr  1 

Puchar Zarządu Środowiskowego AZS w Rzeszowie  w Bowling-u  

Honorowy Patronat Rektora  

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

********************************************************************************* 

 Termin:   01.06.2019    -  godz. 10.00.   -  weryfikacja, -  godz. 10.30.   -  rozpoczęcie gier,  

kolejne  mecze bezpośrednio  po  zakończeniu  poprzedzających 

 Miejsce : Klub JAPA-BOWLING, ul. Batorego 55, 37-700 Przemyśl 

 Gospodarz  Mistrzostw:   KU AZS  PWSW Przemyśl – Rafał Korczyński (605-538-255) 

 Komisarz   Puchar Bowling AZS:   Adam Kulpa (519-133-171) 

 Uczestnicy  indywidualni,  zespoły,  system  rozgrywek :  regulamin poniżej 

 Zawodnicy spełniający kryteria Regulaminu Akademickich Mistrzostw Polski 
 

Regulamin uczestnictwa w rozgrywkach -  Puchar Bowling AZS 

I Postanowienia ogólne i definicje 

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określony został przez organizatora  

dla rozgrywek Puchar Zarządu Środowiskowego AZS w Rzeszowie  w Bowling-u, zwany 

dalej Puchar Bowling AZS  

2. Użyte w dalszej treści Regulaminu określenia oznaczają: 

 Kapitan drużyny - osoba reprezentująca drużynę na zewnątrz. Kapitan musi wyznaczyć 

swojego zastępcę, który przejmie obowiązki kapitana w przypadku jego nieobecności. 

Kapitan drużyny jest m.in. odpowiedzialny za przestrzeganie Regulaminu przez drużynę, 

którą reprezentuje, przekazywanie informacji o terminach, wynikach meczów oraz wszelkich 

innych informacji dotyczących uczestnictwa w Puchar Bowling AZS 

 Protokół - dokument sporządzony podczas każdego meczu w Puchar Bowling AZS przez 

komisarza ligi odpowiedzialnego za prowadzenie rozgrywek w danym centrum 

bowlingowym. Protokół meczowy jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie się 

meczu i stwierdzającym prawidłowość wyniku oraz statystyki.(wzór protokołu stanowi 

załącznik numer 2 do Regulaminu) 

 Komisarz Puchar Bowling AZS – osoba odpowiedzialna za sprawny przebieg rozgrywek 

na danym obiekcie (kręgielni), za zebranie wyników, za wydanie protokołów ,rozstrzyganie 

sytuacji spornych. 

II Zasady działania 

1. Puchar Bowling AZS jest przeznaczona dla wszystkich studentów, pracowników 

poszczególnych uczelni, zrzeszonych w AZS Zarząd Środowiskowy w Rzeszowie.  

2. Do rozgrywek dopuszczone zostaną drużyny zgłoszone uprzednio do AZS Rzeszów  

w terminie do 30.05.2019. Drużyna może liczyć  3 zawodników w kategorii Mężczyzn 

 i 2 w Kategorii Kobiet.  

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w każdej kategorii 

III Zgłoszenie drużyny do rozgrywek - Puchar Bowling AZS 

1. Aby zgłosić drużynę do Puchar Bowling AZS należy dostarczyć do Organizatora zgłoszenie 

wg wzoru(załącznik nr 2): 

Każda drużyna, która wypełni i dostarczy lub prześle pocztą elektroniczną, kartę zgłoszenia 

na adres Organizatora, otrzyma    potwierdzenie zarejestrowania drużyny do danej edycji ligi 

AZS-JBC. Potwierdzenie otrzyma kapitan drużyny lub jego zastępca. 

IV Zasady rozgrywek 

1. Zasady rozgrywek w Puchar Bowling AZS są uzależnione od liczby zgłoszonych drużyn.  

2. Zawody odbędą się gdy 3 uczelnie z Podkarpacia potwierdzą swój udział w zawodach. 

3. Mecze odbywają się wg zasady "każdy z każdym", w systemie crossline  ( zmiennych torów) 

4. W każdym meczu za zwycięstwo Drużyny  będą przyznawane punkty według załącznika nr 3 

5. Zawodnik, który rozpoczął grę nie może być zastąpiony przez innego zawodnika z drużyny        

w trakcie trwania tej gry.  

6. Mecze są monitorowane przez jednego arbitra, Komisarza ligi. W trakcie trwania meczu                     

w kwestiach spornych z arbitrem  nie można  dyskutować. 

http://www.wbl.hm.pl/p_zgloszenie.html


7. Protokół ze spotkania jest potwierdzany przez Komisarza Ligi i Kapitanów czytelnym 

podpisem.  

8. O zajęciu określonego miejsca w tabeli decyduje kolejno:  

 Liczba zdobytych punktów,  

 wynik bezpośredniego pojedynku między zainteresowanymi drużynami,  

 średnia drużyny.  

9. W przypadku nie stawienia się drużyny po 15 minutach od planowanego rozpoczęcia meczu, 

drużyna taka przegrywa mecz walkowerem.  

10. Minimalna ilość zawodników jednej drużyny przystępujących do meczu musi wynosić   

2 osoby.   

V Postanowienia końcowe 

1. Zawodnik może reprezentować Puchar Bowling AZS tylko jedną drużynę.  

2. Kapitan zgłaszający protest musi go dostarczyć do Organizatora w formie pisemnej, 

następnego dnia roboczego po rozegranym meczu.  

3. Odpowiedź w sprawie protestu Organizator przesyła do zainteresowanych stron w ciągu 

czterech dni roboczych.  

4. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach Puchar Bowling AZS zobowiązane są do 

samodzielnego ubezpieczenia się OC i NW na czas trwania rozgrywek.  

5. Do interpretacji Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.  

6. W trakcie trwania Puchar Bowling AZS regulamin nie może ulec zmianie . 

7. W przypadku awarii systemy maszyn bowlingowych  cała gra zostaje zaliczona zgodnie z 

klasyfikacją maszyny. Tylko w przypadku awarii w pierwszej kolejce reset  system, w 

przypadku nie postawienia  pinów ( kręgli)  przy drugim rzucie – reset i powtórzenie obu 

rzutów.   

Głównym celem Rozgrywek jest wyłonienie Drużynowego Mistrza Bowling AZS na 

Podkarpaciu oraz włączenie w/w dyscypliny w system rozgrywek Akademickich 

Mistrzostw Podkarpacia w bowling-u w sezonie 2019/2020  

VI .Warunki uczestnictwa 

1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek przyjmuje Organizator. Podstawowym warunkiem 

umożliwiającym przystąpienie do rozgrywek, jest:  

a. dostarczenie do Organizatora Karty Zgłoszenia drużyny (załącznik nr 2)  

2. Zapisy będą przyjmowane do dnia rozpoczęcia rozgrywek.  

3. Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek wyraża zgodę na warunki określone                            

w Regulaminie rozgrywek Puchar Bowling AZS. Każdy z uczestników zobowiązany                              

jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.  

4. Terminarz wszystkich spotkań ustala Organizator i podaje na stronach AZS Rzeszów oraz 

Japa-Bowling Club.  

………………………………………………………………………………………………….. 

    Co zyskasz biorąc udział w Puchar Bowling AZS 

 Masz szansę rywalizować o tytuł Drużynowego Mistrza AZS na Podkarpaciu a przede 

wszystkim dobrze się bawić i poznawać nowych ludzi,  z innych uczelni 

 Możliwość zdrowej, sportowej rywalizacji z innymi uczelnianymi drużynami. 

Organizator :  

1. KU AZS PWSW w Przemyślu – Rafał Korczyński; 

2. AZS Rzeszów; 

3. Bowling Club Japa - Adam Kulpa; 

4. PWSW Przemyśl. 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

Zgłoszenie drużyny do Puchar Bowling AZS  

 

Nazwa drużyny ....................................... 

 

 

Kapitan drużyny ................................. 

 

Zawodnicy drużyny – skład podstawowy 

1. .................................... 

2. ................................... 

3. ................................... 

 

Zawodnik  rezerwowy  

4. .................................... 

 

wyrażam zgodę na warunki określone w Regulaminie rozgrywek Puchar Bowling AZS, oraz 

oświadczam iż  zapoznałem się z jego treścią  i  zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

 

Podpis kapitana: ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

Puchar Bowling AZS 

o Honorowy Patronat  Rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

 

 

W każdym meczu za zwycięstwo Drużyny   

 będą przyznawane punkty według 

za Zajęcie : 

I miejsca -  100 punktów  

II miejsca -  80 punktów 

 III miejsca - 60 punktów  

IV  miejsca - 50 punktów  

V miejsca -  45 punktów  

VI miejsca - 40 punktów  

VII miejsca - 36 punktów  

VIII miejsca -32 punktów 


