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Kielecka Bowlingowa Liga Telekomów 2022 

REGULAMIN 
 

1. ORGANIZATOR 
Organizatorem rozgrywek „Kieleckiej Bowlingowej Ligi Telekomów 2022”, 
zwanej dalej Ligą, jest Centrum Rozrywki MK Bowling w Kielcach,  
ul. Świętokrzyska 20. 
 

2. CEL ORAZ CHARAKTER LIGI 
Celem Ligi jest popularyzacja bowlingu jako dyscypliny sportowej, formy 
wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Liga powstała na wniosek i w celu 
sportowej aktywizacji oraz integracji kieleckiej społeczności pracowników firm 
branży telekomunikacyjnej. Liga ma charakter amatorski i nie jest zrzeszona  
w oficjalnych ligach, związkach i stowarzyszeniach bowlingowych. 
 

3. HARMONOGRAM ROZGRYWEK 
Turnieje odbywają się we wszystkie czwartki 2022 roku, o godz. 18:00,  
od dnia 5 stycznia 2022 roku. Organizator zastrzega sobie odwołanie lub zmianę 
terminu z przyczyn od niego niezależnych. 
 

4. UCZESTNICY ROZGRYWEK 
• Liga nie ma charakteru otwartego - do udziału w rozgrywkach dopuszczani 

są wyłącznie uczestnicy rekomendowani przez aktywnych członków Ligi. 
• Uczestnicy są zobowiązani do wniesienia opłaty wpisowej w kwocie 210 zł 

za cały 2022 rok. Organizator w ramach opłaty wpisowej zapewnia 
uczestnikom rezerwację wybranych torów na cały sezon, przygotowanie 
torów do rozgrywek, obsługę techniczną i sędziowską, rejestrację 
wyników, rabat na korzystanie z torów oraz zwolnienie z obowiązkowej 
opłaty za wypożyczenie butów do gry. 

• Koszt wynajmu torów na każdy Turniej ponoszą solidarnie zgłoszeni 
uczestnicy. 

• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zapisów niniejszego 
Regulaminu, wszystkich wytycznych i decyzji Organizatora oraz zasad 
sportowego zachowania na kręgielni. 

 
5. ZASADY ORGANIZACJI ROZGRYWEK 
• Rozgrywki odbywają się na wylosowanym torze przez cały czas trwania 

jednego Turnieju.  
• Standardowo na jednym torze grają 3-4 osoby. 
• Turniej rozpoczyna się jedną grą rozgrzewkową, po której uczestnicy grają 

dwie rundy turniejowe, indywidualne. O wyniku decyduje średnia z dwóch 
punktowanych gier. 
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• Po rozegranym Turnieju uczestnicy sklasyfikowani na miejscach od 1 do 3 

otrzymują odpowiednio 5, 4 oraz 3 punkty do klasyfikacji generalnej Ligi. 
• Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwa Organizator. 

 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
• Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi. 
• Organizator nie zabezpiecza uczestnikom rozgrywek opieki medycznej ani 

ubezpieczenia, tym samym zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu 
ewentualnego uszczerbku na zdrowiu, który nastąpił pośrednio lub 
bezpośrednio na skutek wydarzeń związanych z udziałem w Lidze. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź 
pozostawione bez należytej opieki na terenie kręgielni lub poza nią na czas 
trwania rozgrywek. 

• Zobowiązuje się wszystkich uczestników Ligi do zapoznania się z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 
Harmonogram rozgrywek w 2022 roku: 
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