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1 ZASADY OGÓLNE 
 
1.1 Niniejszy Regulamin Światowego Stowarzyszenia Bowlingu w Odmianie  

z 10 Kręglami (WTBA - World Tenpin Bowling Association) obowiązują 
we  wszystkich przypadkach, z wyłączeniem dodatkowych warunków  
i zmian  określonych poniżej. 

1.2 Poniższe wytyczne będą stosowane przez wszystkie krajowe 
stowarzyszenia zrzeszone w IBS A (Międzynarodowej Federacji Sportu 
Niewidomych) we wszystkich oficjalnych zawodach. 

1.3 Zrzeszenie krajowego stowarzyszenia sportowego dla niewidomych  
i słabowidzących w ramach IBSA zobowiązuje takie stowarzyszenie do 
zapoznania się z niniejszym regulaminem i ogólnymi zasadami  
i przepisami IBSA oraz do ich przestrzegania. 

1.4 Federacja IBSA jest jedyną organizacją upoważnioną do wprowadzania 
zmian do niniejszego regulaminu. 

1.5 Interpretacja zasad 

1.5.1 W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących 
Regulaminu IBSA, pierwszeństwo ma wersja w języku angielskim. 

1.5.2 W przypadku odmowy przyjęcia interpretacji zasady przez krajowego 
menadżera zespołu, spór zostanie rozstrzygnięty przez podkomitet 
techniczny. 

2 UPRAWNIENIA 

2.1 Do reprezentowania stowarzyszenia członkowskiego IBSA uprawnieni są 
wyłącznie obywatele danego kraju, którzy przedstawią zgłoszenie do 
udziału w Mistrzostwach i zostaną zatwierdzeni do udziału w zawodach 
przez odpowiednie krajowe stowarzyszenie opłacające składki 
członkowskie w IBSA. 

2.2 W krajach, w których stowarzyszenia członkowskie IBSA nie są 
zarządzane przez osoby niewidome, każda osoba zgłaszająca się do 
udziału w zatwierdzonych zawodach powinna być nominowana do 
certyfikacji przez uznaną krajową organizację niewidomych, która 
aktywnie promuje dyscypliny sportowe dla osób niewidomych  
i słabowidzących, o ile nie zabraniają tego specjalne okoliczności  
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 określone przez Podkomitet Techniczny ds. Bowlingu przy IBSA. 

2.3 Jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie z danym krajem w zakresie 
decyzji, czy dana organizacja może być uważana za uznaną krajową 
organizację niewidomych lub w zakresie składu reprezentacji na 
mistrzostwa, należy zwrócić się z wnioskiem o pomoc ze strony 
Podkomitetu Technicznego ds. Bowlingu przy IBSA. 

2.4 Do uczestnictwa w zawodach uprawnione są kategorie IBSA BI, B2 i B3, 
zgodnie z Rozdziałem 3 poniżej. Wszyscy zawodnicy przystępujący do 
udziału w mistrzostwach zobowiązani są do przedstawienia 
zaświadczenia o przyznanej kategorii wady wzroku. Brak przedstawienia 
zaświadczenia powoduje dyskwalifikację z mistrzostw. 

3 KLASYFIKACJA 

BI: Brak dostrzegania światła przez każde oko lub ograniczone 
dostrzeganie światła bez możliwości rozpoznawania kształtu dłoni bez 
względu na odległość i kierunek. 

B2: Rozpoznawanie kształtu dłoni do ostrości wzroku 2/60 i/lub polem 
widzenia poniżej 5 stopni. 

B3. Ostrość wzroku od 2/60 do 6/60 przy polu widzenia powyżej 5  
i poniżej 20 stopni. 

Klasyfikacja będzie oparta na badaniu wzroku wykonanym dla każdego 
oka przy najlepszej korekcji (tj. wszyscy kręglarze korzystający ze szkieł 
kontaktowych lub soczewek korekcyjnych zobowiązani są do 
zastosowania ich podczas badania klasyfikacyjnego, bez względu na fakt, 
czy zamierzają korzystać z nich podczas zawodów). 

4 MODYFIKACJA OBIEKTU I WYPOSAŻENIE 

4.1 KATEGORIA BI 

Dla kręglarzy w omawianej kategorii przewiduje się zastosowanie 
poręczy i pomoc widzących asystentów, zgodnie ze specyfikacją poniżej 
w niniejszym regulaminie. Fizyczne modyfikowanie istniejącego obiektu 
nie jest dozwolone. 
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W przypadku zawodów dla kategorii BI z zastosowanymi poręczami 
prowadzącymi, poręcze należy instalować z lewej lub prawej strony 
strefy podejścia do rzutu, w zależności od tego, czy kręglarz BI jest 
praworęczny lub leworęczny oraz ustawiać w osi tak, aby wewnętrzna 
krawędź ich podstawy nie przekraczała linii stanowiącej przedłużenie 
wewnętrznej krawędzi rynny lub kanału. Poręcze powinny być 
zatwierdzone przez Podkomitet Techniczny ds. Bowlingu przy IBSA 
przed zatwierdzonymi zawodami. W procesie decyzyjnym w powyższym 
zakresie komitet uwzględni fakt, czy zawodnik korzystający z określonej 
poręczy oraz członkowie jego zespołu narodowego korzystali wcześniej  
z poręczy danego typu. Typ poręczy nie powinien być uznany za 
powodujący zakłócenia w ruchu pozostałych zawodników na innych 
torach. Zawodnicy w kategorii B1 oraz pozostali członkowie ich zespołu 
będą wykonywać rzuty na tym samym torze. 

W zawodach w kategorii BI, w których wykorzystywana jest pomoc 
widzących asystentów, zabrania się przekazywania wskazówek 
trenerskich podczas ustawiania pozycji zawodnika w strefie 
wykonywania rzutu. Jedyną informacją, którą można przekazywać 
zawodnikom jest rozmieszczenie pozostałych kręgli do strącenia, strona, 
na której pozostały kręgle oraz rynna lub kanał, do której/którego wpadła 
kula (jeżeli kula zsunęła się z toru). Po ustawieniu się zawodnika  
w strefie podejścia do rzutu, asystent powinien przesunąć się za strefę, 
w której kręglarz będzie wykonywał rzut. Osoby asystujące powinny być 
neutralnymi asystentami turniejowymi wyznaczanymi przez komitet 
organizacyjny. 

UWAGA: Wszyscy zawodnicy w omawianej kategorii wady wzroku 
powinni nosić przez cały czas zawodów przepaski lub podobne elementy 
zatwierdzone przez Podkomitet Techniczny ds. Bowlingu przy IBSA  
w celu wyrównania szans. 

Oficjalni przedstawiciele organizatora turnieju będą sprawdzali przepaski 
wszystkich zawodników w omawianej kategorii przed rozpoczęciem 
rzutów próbnych oraz, w razie konieczności, w czasie meczu. 

Kręglarze mogą regulować własne przepaski wyłącznie w obecności 
przedstawiciela organizatora turnieju i pomiędzy rzutami. 

4.2 KATEGORIA B2 

Fizyczne modyfikowanie istniejącego obiektu nie jest dozwolone. 
Dozwolone jest jednak zastosowanie poręczy prowadzących. 
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4.2 KATEGORIA B3 

Regulamin WTBA obowiązuje w całości, z wyłączeniem postanowienia 
przedstawionego poniżej. 

UWAGA: Kręglarze ze wszystkimi kategoriami wady wzroku będą 
wspomagani przez asystentów turniejowych wyznaczonych przez 
Komitet Organizacyjny, którzy będą czytać na głos wyświetlane  
komunikaty i informacje o kręglach pozostających do strącenia. 

5 ZASADY GRY 

5.1 Serie rzutów meczowych będą wykonywane na tym samym torze. 
Tor nie będzie zmieniany pomiędzy seriami rzutów, o ile nie zostanie 
ustalone inaczej. 

5.2 Plan rzutów dla pojedynczego toru może uwzględniać maksymalnie 4 
 zawodników. Po rozpoczęciu bloku meczowego, me będą dokonywane 
 zmiany składu zawodników dla danego bloku, z wyłączeniem zastępstw 
 wykonywanych zgodnie z regulaminem danych mistrzostw. 

6 DEFINICJA RZUTU PRAWIDŁOWEGO 

Prawidłowe wykonanie rzutu rozumiane jest jako sytuacja, w której 
zawodnik: 

I. Pobiera kulę z toru lub rynny zwrotnej kul z pomocą asystenta lub 
bez. 

II. Wykonuje rzut z pozycji stojącej z rozbiegiem lub bez. 

III. Zawodnicy z wadą wzroku BI mogą korzystać z poręczy 
prowadzących w celu wykonania rozbiegu i/lub rzutu kuli. 

IV. Kula jest wypuszczona z rąk zawodnika i toczy się mijając linię 
spalonego na tor gry. 

7 DEFINICJA RZUTU NIEPRAWIDŁOWEGO 

 
Rzut uznany jest za nieprawidłowy w przypadku, gdy asystent turniejowy 
będzie słownie lub fizycznie wskazywał kierunek rzutu zawodnikowi, 
który rozpoczął rozbieg do rzutu. 

8 DEFINICJA RZUTU SPALONEGO 
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8.1 Rzut spalony występuje w przypadku, gdy zawodnik nastąpi na lub 
 przekroczy linię spalonego i dotknie strefę toru, wyposażenia lub obiektu 
 podczas rzutu lub po jego wykonaniu. 

8.2 Spalony nie jest popełniany w przypadku, gdy zawodnik lub asystent 
 turniejowy przekracza linię spalonego podczas ustawiania pozycji 
 zawodnika przed oddaniem rzutu. 

9  OPÓŹNIANIE RZUTÓW 

9.1 Zawodnicy przygotowujący się do wykonania rozbiegu i rzutu mają 
 następujące prawa i obowiązki: 

9.1.1. Zawodnicy maja pierwszeństwo wyłącznie w stosunku do zawodnika 
 podchodzącego do rozbiegu lub przygotowującego się do rzutu na torze 
 bezpośrednio po ich lewej stronie. 

9.1.2. Zawodnicy ustępują pierwszeństwa zawodnikowi podchodzącemu do 
 rozbiegu lub przygotowującemu się do wykonania rzutu na torze 
 bezpośrednio po ich prawej stronie. 

9.1.3 Zawodnicy będą gotowi do wykonania rzutu, gdy przypadnie ich kolejka 
 i nie będą opóźniać wykonania rozbiegu lub rzutu jeżeli tory po ich 
 prawej i lewej stronie są wolne. 

9.2 W przypadku, gdy zawodnik nie zastosuje się do procedur opisanych  
 w  sekcji 1, zostanie to uznane za opóźnianie rzutu. W przypadku 
 opóźniania  gry, zawodnik może otrzymać ostrzeżenie i karę.  

10   KONTROLA KUL 

10.1  Przed rozpoczęciem zawodów, wszystkie kule do gry należy sprawdzić 
 zgodnie z wymaganiami Specyfikacji WTBA dla Kul Kręglarskich w 
 zakresie ciężaru, wyważenia, stanu otworów oraz twardości powierzchni. 

 

10.2 Jeżeli kula zostanie wycofana z użycia w turnieju, należy wykonać 
 ponowną kontrolę kuli przed użyciem jej w kolejnych zawodach. 

11 ZAWODY 

 Rodzaje rozgrywek zatwierdzone w programie zawodów IBS A: 

11.1 ZAWODY INDYWIDUALNE 
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11.1.1 ZAWODY INDYWIDUALNE W KATEGORII BEZ HANDICAPU 

 Kategoria BI Kategoria B2 Kategoria B3 

 Mężczyźni  Mężczyźni  Mężczyźni 

 Kobiety   Kobiety  Kobiety 

11.1.2 ZAWODY INDYWIDUALNE W KATEGORII Z HANDICAPEM 

 Kategoria B1 Kategoria B2  Kategoria B3 

 Mężczyźni  Mężczyźni  Mężczyźni 

 Kobiety   Kobiety  Kobiety 

11.2 PARY 

 W przypadku rozgrywek w parach, suma kategorii dla dwóch 
 zawodników nie może przekraczać 4 (może być niższa). 

11.2.1 Pary w kategorii bez handicapu 

11.2.2 Pary w kategorii z handicapem 

11.3 ZESPOŁY TRZYOSOBOWE 

 W przypadku rozgrywek w zespołach trzyosobowych, suma kategorii dla 
 trzech zawodników nie może przekraczać 6 (może być niższa). 

11.3.1 Zespoły trzyosobowe w kategorii bez handicapu 

11.3.2 Zespoły trzyosobowe w kategorii z handicapem 
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11.4 ZESPOŁY CZTEROOSOBOWE 

 W przypadku rozgrywek w zespołach czteroosobowych, suma kategorii 
 dla czterech zawodników nie może przekraczać 8 (może być niższa).  
 W  zespole musi również znajdować się przynajmniej jeden zawodnik 
 B1  oraz jedna kobieta, która również może posiadać wadę 
 kwalifikowaną  jako B1. 

11.4.1 Zespoły czteroosobowe w kategorii bez handicapu 

11.4.2Zespoły czteroosobowe w kategorii z handicapem 

 UWAGA: Wartość z handicapem dla każdego zawodnika w grze będzie 
 oparta na 90 procentowej różnicy pomiędzy oficjalną średnią zawodnika  
 i  190. Wartość będzie obliczona na podstawie średnich zawodnika  
 w  przynajmniej 30 meczach zagranych w lidze stowarzyszenia 
 członkowskiego federacji IBSA i będzie określona w terminie 4 tygodnie 
 przed rozpoczęciem mistrzostw. 

 Wszyscy zawodnicy przystępujący do rozgrywek w systemie  
 z  handicapem zobowiązani są do dostarczenia kopii średniego 
 wyniku  ligowego z odpowiedniego stowarzyszenia członkowskiego 
 IBSA w celu  weryfikacji. W przypadku, gdy zawodnik nie 
 przedstawi takich danych,  nie zostanie on dopuszczony do 
 uczestnictwa w zawodach z handicapem, bez względu na posiadaną 
 średnią. 

 Jeżeli wyróżnienie lub puchar będzie przyznawany dla Wszystkich 
 Zawodów, będą one oparte na sumie wyników z pierwszych dziewięciu 
 zatwierdzonych oficjalnie meczów zakończonych przez każdego 
 zawodnika uczestniczącego w zawodach. 

12. ZGŁOSZENIA 

 

12.1 ZAWODY  

 Każe państwo może zgłosić maksymalnie czterech zawodników do 
 każdej kategorii zawodów. 

12.2 PARY 

 Każde państwo może zgłosić maksymalnie cztery zespoły dwuosobowe. 
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12.3 ZESPÓŁ TRZYOSOBOWY 

 Każde państwo może zgłosić maksymalnie trzy zespoły trzyosobowe. 

12.4 ZESPÓŁ CZTEROOSOBOWY 

 Każde państwo może zgłosić maksymalnie dwa zespoły czteroosobowe. 

13 SKŁAD REPREZENTACJI 

 Skład krajowej reprezentacji do rozgrywek zatwierdzonych przez IBSA 
 obejmuje następujące osoby: 

13.1  ZAWODNICY 

 Ilość zawodników należących do reprezentacji państwa nie może 
 przekraczać dziesięciu osób. Każdy zawodnik zgłaszany do rozgrywek 
 musi być zatwierdzony przez odpowiednie stowarzyszenie krajowe 
 zrzeszone w federacji IBSA. 

13.2 TRENER 

 Skład reprezentacji każdego kraju może uwzględniać tylko jednego 
 trenera zarejestrowanego w stowarzyszeniu krajowym). Trener jest 
 odpowiedzialny za spełnienie technicznych wymagań własnych 
 zawodników. Trener może być poproszony przez towarzystwo 
 występujące jako gospodarz zawodów o dobrowolne pełnienie funkcji 
 asystenta turniejowego. 

13.3 MENADŻER ZESPOŁU 

 Reprezentacja każdego kraju będzie zarządzana technicznie przez 
 Menadżera Zespołu (zarejestrowanego w krajowym stowarzyszeniu). 
 Menadżer będzie odpowiedzialny za działalność trenera oraz 
 zawodników własnego zespołu w oficjalnych zawodach IBSA. 

13.4 TŁUMACZ 

 Skład każdej reprezentacji kraju może uwzględniać przynajmniej jednego 
 tłumacza. 

 
 
 
 



Regulamin IBSA dla rozgrywek bowlingowych w odmianie z lO-ma kręglami 2006-2009 
 

11 

14 MIEJSCE ZAWODÓW 

 Centrum lub centra kręglarstwa wybrane do zawodów zatwierdzonych 
 przez IBSA zobowiązuje się do spełnienia następujących warunków: 

1. Zarezerwowanie wszystkich torów wymaganych do wyłącznego użytku 
przez stowarzyszenie pełniące funkcję gospodarza zawodów.  
W  przypadku organizacji Turnieju na pojedynczym obiekcie, 
wymagane są  przynajmniej 24 tory. W przypadku wymagania 
dwóch obiektów  kręglarskich, mniejszy obiekt powinien zapewniać 
przynajmniej 20  torów, a drugi z obiektów przynajmniej 24 tory. 

2. Zapewnienie wymaganej powierzchni magazynowej dla kul kręglarskich 
i poręczy prowadzących składowanych przez noc. Jeżeli zawody 
odbywają się na dwóch obiektach, należy zapewnić możliwość 
transportowania kul oraz poręczy pomiędzy obiektami. 

3. Umożliwienie montażu poręczy prowadzących na torach. 

4. Wsparcie dla stowarzyszenia występującego jako gospodarz zawodów w 
zakresie zabezpieczenia osób liczących punkty, sędziów oraz asystentów 
turniejowych. 

5. Zastosowane kręgle powinny być zatwierdzone przez WTBA. 

6. Utrzymanie czystości torów kręglarskich przez okres Turnieju i 

zapewnienie odpowiedniej konserwacji torów zgodnie z wymaganiami                                 
specyfikacji WTBA. IBSA zaleca stosowanie oleju przynajmniej 30 stóp 
za linią spalonego. 

7. Zapewnienie maksymalnego możliwego oświetlenia dla torów oraz 
 holu w czasie rozgrywek. 

8. Współpraca ze stowarzyszeniem występującym jako gospodarz w 
 zakresie prezentacji związanych z zawodami, zachowując ograniczoną 
 ilość lamp błyskowych i monitorów emitujących jasne światło podczas 
 rozgrywek. 

15 KIEROWNICTWO TURNIEJU 

15.1 Stowarzyszenie występujące jako gospodarz wyznaczy odpowiednio 
 wykwalifikowanego kierownika turnieju. Kierownik turnieju i jego 
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  wyznaczeni reprezentanci będą nadzorować zawody i kierować 
 rozgrywkami. Powyższe obejmuje odpowiedzialność za wyznaczenie 
 osób liczących wyniki, sędziów oraz asystentów turniejowych. 

15.2 Skład komitetu zarządzającego turnieju: 

I. Kierownik turnieju 

II. Przedstawiciel IBSA 

III. Wykwalifikowany specjalista techniczny, wyznaczony wspólnie 
przez kierownika turnieju oraz przedstawiciela IBSA. 

16 PALENIE PAPIEROSÓW I SPOŻYWANIE ALKOHOLU 

16.1 Zawodnicy nie mogą palić, spożywać posiłków i alkoholu, ani 
 pozostawać pod wpływem alkoholu podczas rozgrywek; tj. w czasie 
 całego bloku meczowego. W przypadku stwierdzenia naruszenia 
 omawianych warunków, zawodnik może zostać zawieszony na serię 
 rozgrywanych meczów. 

16.2 Dozwolone jest spożywanie napojów bezalkoholowych, pod warunkiem, 
 że nie będą one spożywane w rejonie gry. 

16.3 Serwowanie i spożywanie napojów alkoholowych jest zabronione na czas 
 mistrzostw zarówno w strefie gry oraz widowni. 

16.4 Palenie papierosów jest zabronione na czas mistrzostw na terenie całego 
 obiektu sportowego. Palenie jest jednak dozwolone w strefach 
 zamkniętych, pod warunkiem, że nie będzie się ono wpływało na stan 
 powietrza w rejonach gry i widowni. 

17 STROJE SPORTOWE KRĘGLARZY - REKLAMY 

17.1 Zawodnicy będą korzystali ze standardowego stroju sportowego 
 zatwierdzonego przez ich stowarzyszenie krajowe. Indywidualne 
 odstępstwa nie są dozwolone. Mężczyźni zobowiązani są do noszenia 
 spodni standardowych lub luźnych. Kobiety mogą nosić spódnice, szorty, 
 spodnie standardowe lub luźne, spódnico-spodnie. Nie jest jednak 
 dozwolone wprowadzanie indywidualnych zmian w ramach zespołu. 

17.2 Na stroju zawodników mogą się znajdować następujące elementy: 
          Nazwisko zawodnika      

 Nazwa reprezentowanego kraju 
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 Godło reprezentowanego państwa lub stowarzyszenia. 
 Reklamy, o ile ich rozmiar nie przekracza połowy rozmiaru 
 największego tekstu na plecach zawodnika, a sama reklama nie 
 narusza prawa kraju gospodarza i zasad Międzynarodowego Komitetu 
 Olimpijskiego. 

18 KARY 

18.1 Każdy zawodnik, który naruszy regulamin lub będzie winny 
 agresywnego lub obraźliwego zachowania podczas zawodów; może być 
 zdyskwalifikowany lub wykluczony zakazem z dalszych rozgrywek 
 konkursu. 

18.2 Kary będą orzekane przez Jury Apelacyjne Jury składa się z trzech 
 członków wyznaczonych przez przedstawiciela Podkomitetu 
 Technicznego ds. Bowlingu przy IBSA spośród reprezentantów różnych 
 krajów obecnych na Mistrzostwach. 

18.3 Dodatkowe środki zapobiegawcze mogą być określane i wprowadzane 
 przez Komitet Techniczny Sportów przy IBSA na wniosek Podkomitetu 
 Technicznego ds. Bowlingu. 

18.4 Komisja medyczna może wykonywać testy na zawartość narkotyków na 
 koniec każdego dnia rozgrywek. Każdy zawodnik, który odmawia 
 badania lub dla którego testy wykażą wynik pozytywny, zostanie 
 przesunięty w klasyfikacji rozgrywek danego dnia na ostatnią pozycję lub 
 dodatkowo usunięty całkowicie z rozgrywek. Wszystkie przypadki 
 stosowania środków dopingowych będą rozpatrywane przez komitet 
 dyscyplinarny IBSA. 

18.5 Wykaz substancji zabronionych zapewnia IOC. Szczegółowe przepisy 
 dotyczą wykonywania badań medycznych (patrz regulamin WTBA). 

19 PROTESTY 

19.1 Protesty dotyczące ogólnych zasad rozgrywek należy przekazywać na 

 piśmie do odpowiedniego przedstawiciela organizatora turnieju w 
 terminie nie później niż 24 godzin od meczu w którym wystąpiło 
 domniemane naruszenie zasady lub przed wręczeniem nagród, 
 którekolwiek następuje wcześniej. 
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19.2 W przypadku złożenia protestu dotyczącego faulu lub strącenia kręgli 
 niezgodnie z zasadami, oficjalny przedstawiciel odpowiedniego 
 stowarzyszenia może być obecny podczas uzasadniania protestu. 

19.3 Jeżeli protest pisemny nie zostanie złożony przed upłynięciem 

 określonego czasu, mecz lub mecze zostaną uznane za zakończone. 

19.4 Decyzja w sprawie indywidualnego protestu nie będzie uznawana za 

 decyzję obejmującą inne podobne lub wcześniejsze przypadki naruszenia 
 zasad. 

20 SPOTKANIE PRZEDTURNIEJOWE 

20.1 Przed rozpoczęciem zawodów zorganizowane zostanie spotkanie 
 menedżerów zespołów w celu przedstawienia wszelkich wymaganych 
 informacji dotyczących zawodów i odpowiednich działań, a także 
 udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. ^Podczas spotkania 
 następuje losowanie torów oraz wyznaczenie składu Jury Apelacyjnego 

20.2 Na spotkaniu, któremu będzie przewodniczył przedstawiciel IB SA, 
 obecny będzie kierownik turnieju oraz specjalista techniczny. 
 Przedstawiciel IBSA może wyznaczyć reprezentanta, który będzie pełnił 
 funkcję przewodniczącego spotkania. 

20.3 Poza wymienionymi osobami, w spotkaniu dodatkowo powinni 
 uczestniczyć jedynie menadżerowie zespołów i trenerzy. 

20.4 Spotkanie nie może być zaplanowane na okres oficjalnego treningu i 
 należy zapewnić na nim usługi tłumaczeniowe. Materiały przekazywane 
 podczas spotkania powinny być zapewnione w formatach 
 alternatywnych, takich jak zapis w alfabecie Braille'a, duży format druku 
 lub nagranie na taśmie. 

21 UROCZYSTOŚCI 

21.1  CEREMONIA OTWARCIA 

21.1.1 Ceremonia Otwarcia będzie w minimalnym zakresie obejmowała paradę 
 kręglarzy z prezentacją flag oraz odpowiednie przemówienia 
 przedstawicieli stowarzyszenia Występującego jako gospodarz zawodów 
 oraz IBSA. 

21.1.2 Program podlega zatwierdzeniu IBSA.  
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21.2  CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD 

21..2.1Przyznawane medale będą wykonane zgodnie z jednolitym projektem i  

 jednolitą formą jakościową. Medale podlegają wcześniejszemu 
 zatwierdzeniu IBSA. 

21.2.2 Ceremonie Wręczenia Nagród powinny być organizowane po każdym 
 meczu i w miarę możliwości przed rozpoczęciem kolejnego meczu. 

21.2.3 Dla drużyn zwycięskich odgrywany będzie hymn państwowy. 

21.2.4 Wręczenie medali będzie zgodne z procedurą określoną przez 
 Gospodarza i zatwierdzone przez IBSA. 

21.3 CEREMONIA ZAMKNIĘCIA 

21.3.1 Ceremonia Zamknięcia będzie w minimalnym zakresie obejmowała 
 odpowiednie przemówienia przedstawicieli Gospodarza oraz IBSA. 

21.3.2 Program podlega zatwierdzeniu IBSA. 

 


