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Regulamin Pilskiej Ligi Bowlingowej 
SEZON 2020 - 2021 

 

1. Organizatorem rozgrywek jest Bowling Sp. z o.o. oraz Bowlingowa Piła, całokształtem spraw 
ligowych kieruje Artur Malicki. 
 

2. Drużynę należy zgłosić na formularzu dostępnym w recepcji. Pierwszeństwo zapisu ma drużyna, 
która już uczestniczyła w rozgrywkach ligowych w sezonie poprzedzającym. W zgłoszeniu należy 
wskazać kapitana drużyny (dodatkowo numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, na który będą 
wysyłane bieżące informacje o lidze), określić zawodników składu podstawowego i rezerwowego.  
 

3. Rozgrywki trwają od października 2020 do czerwca 2021. 
 

4. Mecze Pilskiej Ligi Bowlingowej odbywają się we wtorki o godzinie 18.00. 
 

5. Drużyny składają się z trzech zawodników, plus rezerwowi. Drużyna składa się maksymalnie z sześciu 
zawodników, ale w ciągu sezonu może mieć dowolną ilość rezerwowych. Jeżeli w składzie jest już 
sześciu zawodników to rezerwowy może zastąpić któregokolwiek z nich w każdym momencie 
sezonu.  
 

6. Koszt uczestnictwa w jednej kolejce ligowej to 25 zł za gry + 10 zł na poczet nagród (łącznie 35 zł  
od osoby). 
 

7. Zawodnicy rozgrywają podczas każdego meczu po trzy gry, istnieje możliwość zastąpienia zawodnika 
podstawowego zawodnikiem rezerwowym po każdej rozegranej grze. Nie dopuszcza się zmiany 
zawodnika po rozpoczęciu przez niego gry. 
 

8. Drużyny mają obowiązek rozegrania meczu na wyznaczonych torach. 
 

9. Drużyny nie mogą dobrowolnie zmieniać kolejności rozgrywania spotkań oraz torów, na których 
odbywa się dany mecz. 
 

10. Jeżeli drużyna/zawodnik wycofa się z rozegrania meczu przed zakończeniem gry, ich/jego wynik nie 
będzie liczony (zaliczamy 0 punktów). Drużyna przeciwna po poinformowaniu osoby kierującej ligą, 
kontynuuje grę bez udziału przeciwnika lub wpisuje średnią bez HC (absent). 
 

11. Jeżeli zawodnik wycofa się z rozegrania meczu po zakończeniu pełnej gry, jego rozegrany wcześniej 
wynik będzie liczony normalnie (razem z HC).  
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12. Zawodnicy otrzymują HC liczony wg wzoru (200-średnia)*0,8, podczas pierwszej kolejki ligowej 
obowiązuje HC z ostatniej kolejki poprzedniego sezonu. Nowi zawodnicy otrzymują HC = 30 pkt, 
zawodnicy z aktywną (opłaconą) licencją PZK: HC = 0 pkt. Maksymalny HC dla wszystkich 
zawodników w Pilskiej Lidze Bowlingowej wynosi 45 pkt.  
 
 

13. Średnia liczona jest ze wszystkich gier rozegranych w sezonie a wynik zaokrąglany jest w dół do 
liczby całkowitej.  
 

14. Ustalanie kolejności w poszczególnych klasyfikacjach. W klasyfikacja "Punkt za punkt" liczy się suma 
zdobytych punktów, a w przypadku remisu dwóch lub więcej drużyn zadecyduje bilans pojedynków 
bezpośrednich, jeżeli nadal nie daje to rozstrzygnięcia o zajmowanym miejscu zadecyduje pozycja 
zajmowana w "klasyfikacji drużynowej". W klasyfikacji indywidualnej liczy się średnia zawodnika, a 
w przypadku remisu dwóch lub więcej zawodników o zajmowanym miejscu zadecyduje ilość pinów. 
 

15. Aby mecz mógł się odbyć drużynę musi reprezentować minimum jeden zawodnik. Do wyników 
nalicza się tylko średnią (bez HC - absent) nieobecnego zawodnika, uwzględniając zawodnika z 
największym procentem rozegranych gier w sezonie. 
 

16. Istnieje możliwość przełożenia meczu, należy uzgodnić to z drużyną przeciwną, osobą 
odpowiedzialną za przebieg ligi oraz z recepcją klubu.  
 

17. Zaległy mecz należy rozegrać do niedzieli do godziny 23:59 w tygodniu, w którym rozgrywany miał 
być dany mecz. Po tym terminie drużyna z powodu, której mecz się nie odbył przegrywa 8:0. Jeżeli 
powody nierozegrania meczu będą niezależne od drużyn, lub zainteresowani nie uzgodnią to między 
sobą i nie poinformują o tym fakcie osobę odpowiedzialną za przebieg ligi, mecz zakończy się 
wynikiem 0:0. 
 

18. Jeżeli zawodnik odda rzut, po którym zauważy złe ustawienie maszyny (pinów), ma prawo do 
powtórzenia rzutu po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu obsłudze.  
 

19. Wszelkie reklamacje proszę składać pisemnie w recepcji bowlingu w ciągu 7 dni od określonego 
zdarzenia. Po tym terminie nie będą one uwzględniane.  
 

20. Powyższy regulamin określa tylko ogólne zasady rozgrywek. Organizator zastrzega sobie prawo do 
interpretacji i wprowadzania zmian w regulaminie w każdym dowolnym momencie. 
  

21. Uczestnictwo w Pilskiej Lidze Bowlingowej jednoznaczne jest z akceptacją powyższego regulaminu. 


