
 

 

 

REGULAMIN 

Walentynkowego Turnieju w Kręgle dla Par 2018 

 

1. Organizatorem turnieju jest Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o.   

2. Turniej odbędzie się w dniu 14 lutego 2018r. (środa) w godz. 18.00-21.00. Losowanie torów 

odbędzie się w godz. 17.45 - 18.00. 

3. Zgłoszenia do turnieju przejmowane są do dnia 13 lutego 2018r. do godz. 19.00 w recepcji obiektu 

sportowego lub poprzez formularz zgłoszeniowy pod adresem 

https://stacjanowagdynia.pl/wydarzenia/turniej-bowlingowy-dla-zakochanych-14-lutego-2018 

4. Turniej przeznaczony jest dla graczy amatorów nie posiadających licencji zawodniczej wydanej przez 

Polski Związek Kręglarski. Udział w turnieju biorą drużyny dwuosobowe. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w turnieju jest wniesienie wpisowego w wysokości 30 zł od pary w 

terminie przyjmowania zgłoszeń oraz posiadanie przez osobę zgłaszającą parę, aktywnej i 

ważnej karty członkowskiej SNG. 

6. Rozgrywki składają się z dwóch etapów: eliminacji i Turnieju Głównego. Eliminacje składają się z 

jednej gry.  Przydzielenie torów do eliminacji nastąpi w drodze losowania. W eliminacjach mogą wziąć 

udział maksymalnie 24 pary. Do Turnieju Głównego awansuje 16 par z najwyższą liczbą punktów 

uzyskanych w eliminacjach.  W Turnieju Głównym zostanie rozegrana jedna gra. Cztery pary z 

najwyższą liczbą punktów wejdą do Finału. W przypadku liczby zgłoszeń równej lub niższej niż 16 par 

rozegrany zostanie tylko Turniej Główny. 

7. W przypadku, gdy rozgrywany jest tylko Turniej Główny odbędą się dwie gry. Po pierwszej grze 

zawodnicy zmieniają tor: z toru nr 1 na tor nr 3, z  toru nr 2 na tor nr 1, z toru nr 3 na tor nr 4, z toru 
nr 4 na tor nr 2. Cztery pary z najwyższą sumą punktów uzyskanych w dwóch grach wchodzą do 
Finału. W Finale zostanie rozegrana jedna gra.  

 

8. Przed Eliminacjami i Turniejem Głównym nastąpi 10 min. rozgrzewka. 

9. Osoby w parach rzucają na zmianę - najpierw panie, potem panowie. 

10. Ogłoszenie wyników turnieju i wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończonych 

rozgrywkach. Pary, które zajmą w Finale miejsca 1-3 otrzymają od Organizatora pamiątkowe medale, 

dyplomy i karnety z oferty Stacji Nowa Gdynia. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród 
wszystkich uczestników turnieju. Każda para biorąca udział w turnieju otrzyma voucher na butelkę 

wina w Restauracji „Dzika Kaczka”, ważny w przypadku zamówienia z karty menu dwóch dań 
głównych na parę. Voucher można zrealizować do 28 lutego 2018r. 

 

11. Uczestnicy turnieju mają obowiązek stawić się 10 minut przed godziną rozpoczęcia turnieju.   

 

https://stacjanowagdynia.pl/wydarzenia/turniej-bowlingowy-dla-zakochanych-14-lutego-2018


 

 

12. O systemie rozgrywek Organizator poinformuje drogą mailową na adres mailowy wskazany przez 

zgłaszającego. 

13. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.\ 

 

14. Relacja zdjęciowa z turnieju zostanie zamieszczona na stronie www oraz w kanałach 
społecznościowych Stacji Nowa Gdynia. 

 

14. Zapisanie się na turniej jest jednoznaczne z akceptacja ww. warunków. 

 

Stacja Nowa Gdynia 

Zgierz, 21 stycznia 2018 r. 


