
 
 

 

 

Regulamin Trzebnickiej Ligi Bowlingowej, 

zwany dalej „Regulaminem” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i uczestnictwa w Trzebnickiej Lidze 

Bowlingowej, zwanej dalej „Ligą”, której organizatorem jest Gminny Park Wodny TRZEBNICA – 

ZDRÓJ Sp. z o.o. w Trzebnicy ul. Leśna 5, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Miejscem rozgrywek Ligii jest Kręgielnia Bowling Club znajdująca się w obiekcie Organizatora. 

3. W Lidze mogą uczestniczyć osoby, zwane dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”, które 

ukończyły 18 rok życia i dokonają zgłoszenia, o którym mowa w Regulaminie.  

 

§ 2 

Zgłoszenie do rozgrywek 

 

1. Zgłoszenie chęci udziału Uczestnicy dokonują drogą pisemną poprzez wypełnienie formularza 

dostępnego w recepcji kręgielni lub na stronie www.trzebnicazdroj.eu i może nastąpić 

najpóźniej na 1 dzień przed startem ligi. 

2. Zgłoszenie można złożyć osobiście w recepcji kregielni lub przesłać drogą elektroniczną na 

adres kregielnia@trzebnicazdroj.eu 

3. Limit uczestników w każdej kolejce wynosi 20 osób we wtorki i 10 osób w soboty. Decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

4. Formularz zgłoszenia zawiera klauzulę informacyjną zgodną z RODO oraz reguluje kwestie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na komunikację drogą elektroniczną, 

telefoniczną oraz tradycyjnej poczty. 

§ 3 

Opłaty i warunki uczestnictwa w rozgrywkach 

 

1. Opłata za udział w poszczególnej kolejce ligowej to 20 zł.  

2. Opłatę określoną w ust. 1 Uczestnik uiszcza opłatę najpóźnie bezpośrednio przed ropoczęciem 

danej kolejki ligi. 

3. Uczestnicy Ligii są uprawnieni do skorzystania z oferty specjanej dla ligowiczów obejmującej 

m.in. możliwość zakupu koszulki z nadrukiem Trzebnickiej Ligi Bowlingowej, najmu 
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indywidualnej szafki na sprzęt bowlingowy, specjalnych stawek cenowych, jakie przysługują 

Uczestnikom w ramach „dni treningowych“ Ligi oraz cykliczne promocje. 

 

§ 4 

Harmonogram rozgrywek 

 

1.  Czas trwania rozgrywek przewidziany jest od października do maja na przełomie lat 2018/2019.  

2. Sezon ligowy liczyć będzie 20 kolejek ligowych odbywających się co tydzień w dwóch możliwych 

do wyboru terminach: we wtorek o godzinie 19.00 lub w sobotę o godzinie 10.00.  

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania przerw i wyznaczania dalszych terminów 

rozgrywek bez podania przyczyny.  

4.  Wszystkie informacje na temat terminów kolejnych/następnych kolejek ligi będą udostępniane 

na stronie www.trzebnicazdroj.eu oraz na https://pl-pl.facebook.com/Trzebnica.Zdroj/ 

 

§ 5 

Zasady rozgrywek 

 

1.  Uczestnik rozegra 3 gry, których suma wraz z handicapem decyduje o zajętym miejscu w danej 

kolejce ligowej. 

2.  Handicap liczony jest indywidualnie dla każdego Uczestnika i wynosi on 60% od średniej 150 dla 

każdego Uczestnika Ligi. Na pierwsza ̨ kolejkę ligowa ̨ handicap jest naliczany na podstawie 

średniej z zeszłego roku.  

3.  W przypadku, gdy Uczestnik nie brał udziału w zeszłorocznej lidze, zawodnik przystępuje do 

swojej pierwszej kolejki z handicapem równym 0. 

4.  Po rozegraniu pierwszej kolejki handicapy będą na bieżąco uaktualniane. 

5.  Po rozegraniu każdej kolejki (wtorek i sobota) zostanie ustalony ranking na podstawie sumy 3 

gier wraz z handicapem.  

6.  Punktacja: 

1 miejsce - 30 pkt 

2 miejsce - 26 pkt 

3 miejsce - 23 pkt 

4 miejsce - 20 pkt 

5 miejsce - 18 pkt 

6 miejsce - 16 pkt 

 

7 miejsce - 14 pkt 

8 miejsce - 12 pkt 

9 miejsce - 10 pkt 

10 miejsce - 8 pkt 

11 miejsce - 6 pkt 

12 miejsce - 5 pkt 

 

13 miejsce - 4 pkt 

14 miejsce - 3 pkt 

15 miejsce - 2 pkt 

16 miejsce - 1 pkt 

 

Każde kolejne miejsce 1 pkt. 

 

7. Do klasyfikacji generalnej Ligi liczonych jest najlepsze 16 spośród 20 kolejek ligowych. 

Mistrzem Ligi zostaje Uczestnik z największą ilością punktów w klasyfikacji generalnej. 
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8. Przy remisie w klasyfikacji generalnej o wyższym miejscu decydować będzie średnia ligowa bez 

handicapu. 

 

§ 6 

Klasyfikacja drużynowa 

 

1. W tegorocznej lidze prowadzona będzie również klasyfikacja drużynowa.   

2. Skład drużyn 3-osobowych powinien zostać ustalony przed rozpoczęciem pierwszej kolejki 

ligowej.  

3. Skład drużyny jest stały i nie może ulegać zmianom w trakcie sezonu.  

4. Suma zdobytych punktów przez 3 Uczestników wraz z handicapem (łącznie 9 gier) będzie 

decydowała o zajętym miejscu w danej kolejce. 

5. Punktacja: 

1 miejsce - 15 pkt 

2 miejsce - 12 pkt 

3 miejsce - 9 pkt 

4 miejsce - 7 pkt  

5 miejsce - 6 pkt 

6 miejsce - 5 pkt 

7 miejsce - 4 pkt 

8 miejsce - 3 pkt 

9 miejsce - 2 pkt 

10 miejsce - 1 pkt 

 

Każde kolejne miejsce 1 pkt. 

 

6. Do klasyfikacji generalnej ligi będzie się liczyć najlepsze 16 spośród 20 kolejek ligowych.  

7. Mistrzami ligi zostaje drużyna z największą ilością punktów w klasyfikacji generalnej. 

8. Przy remisie w klasyfikacji generalnej o wyższym miejscu decydować będzie średnia drużynowa 

bez handicapu. 

§ 7 

Nagrody 

 

1. Dla najlepszych Uczestników przewidziane są nagrody w postaci sprzętu do bowlingu oraz 

pamiątkowe puchary i dyplomy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji nagradzanych  

w ramach ligi. 

 


