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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU  

DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH  

W BOWLINGU SPORTOWYM, 

27–29.10.2017 r. 

 

 
ORGANIZATOR: 

Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie „Cross”, 

 Organizatorem Pucharu Polski jest Sekcja Niewidomych i Słabowidzących PZK. 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Koordynator: Monika Grzybczyńska 

Miejsce i termin:  

Łódź, 27–29.10.2017 r., Kręgielnia: Sky Bowling, al. Politechniki 1 (C.H.R. Sukcesja), 93-590 Łódź. 

Zakwaterowanie i wyżywienie:  

INESS HOTEL, ul. Wróblewskiego 19/23, 93-578 Łódź. 

Cele: 

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach B1,B2,B3 wśród mężczyzn i kobiet, 

Wyłonienie finalistów organizowanego przez SN PZK Pucharu Polski, 

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku, 

Popieranie sportowego współzawodnictwa, 

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników, 

Propagowanie bowlingu sportowego, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu 

wzroku. 

Warunki uczestnictwa: 

W turnieju biorą udział członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” 

posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku. 

Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Pucharze Polski, muszą posiadać ważną licencję PZK. 

/zgłoszenia przez Kluby/. 

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ 

ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI 

KLUBY Z AKTYWNĄ SEKCJĄ BOWLINGOWĄ 

System rozgrywek: Turniej przeprowadzony zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów 

w bowlingu sportowym  zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross” .System gry - 

eliminacje crosline, a potem szóstka najlepsza w kategorii B2,B3 grane będą pojedynki w systemie 

pucharowym. W pojedynku dwie gry-grają  

1 runda ćwierćfinał 3 z 6,4 z 5 

2 runda półfinał1z (4-5),2 z (3-6) 

3 runda  finał zwycięzcy półfinałów  

Czwórka w kategorii B1 dwie gry-grają  

1runda półfinał 1 z 4 i  2 z 3 

2 runda  finał zwycięzcy półfinałów  

Turniej rozgrywany będzie na 24 torach. Na torach 1 – 6 startować będą zawodnicy kategorii B1, 

natomiast na torach 7 – 24 rywalizować będą zawodnicy B2 i B3 po dwóch na torze (zawodnicy dobierają 

się sami). Na 15 min przed startem odbędzie się losowanie torów. Planowany jeden blok startowy w 

piątek 27.10.2017r. po południu. 
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Zawodnicy startujący w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startem  

u Sędziego Głównego. 

 

Startujący zawodnicy powinni posiadać: Klubowy strój sportowy/strój bowlingowy/, aktualne karty 

kwalifikacyjne badania lekarskiego, stwierdzające kategorię, zawodnicy B1-gogle oraz 

barierki/plastrony zapewnia organizator/. 

Odpłatność:  

Udział w zawodach CROSS-30 zł  

Sam start CROSS- 40 zł 

Przewodnicy-100 zł /ilość ograniczona/ 

Pełna odpłatność -200 zł 

Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Pucharze Polski- opłata startowa 40 zł. 

Wszystkie opłaty należy dokonać gotówką u koordynatora lub przelewem na konto 

Stowarzyszenia CROSS 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A.  

Nagrody: zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymają puchary /turniej CROSS/. 

Zwycięzcy Pucharu Polski otrzymają puchar/PZK/ 

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS oraz rankingu SN PZK. 

Zawodnikom startującym w Pucharze Polski, będą liczyć się jedynie gry kwalifikacyjne do 

rankingu SN PZK.  

Termin zgłaszania zawodników: ostatecznie do  02.10.2017r.W zgłoszeniu proszę określić czy 

zawodnik będzie brał udział w Ogólnopolskim turnieju w bowlingu sportowym czy w Pucharze Polski 

i Ogólnopolskim turnieju w bowlingu sportowym. 

W zgłoszeniu proszę o podanie: daty urodzenia, dnia i godziny przyjazdu zawodnika oraz dane 

asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.Zawodnicy którzy w tym sezonie startowym nie 

dostarczali jeszcze ksero orzeczeń o niepełnosprawności proszę o przekazanie ich na odprawie 

technicznej. 

Adres kontaktowy  monika.grzyb@poczta.onet.pl  tel. 537 408 053 

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 27.10.2017r. o godz.19.30 

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 16.10.2017 

Dojazd :  
1. Z dworca Łódź  Kaliska należy udać się w lewo, przejść przez parking samochodowy, pod wiaduktem 

na przystanek tramwajowy, który znajduje się naprzeciwko marketu KOMFORT .Wsiąść w tramwaj nr 

16- sześć przystanków.  

2.  Z dworca Łódź  Kaliska autobus nr 52 lub 93-cztery przystanki 

Z dworca Łódź-Fabryczna autobus nr 57 wysiąść przy ul. Radwańska /Wólczańska 

( 8 przystanków) i przejść 600 metrów do przodu, lub na tym samym przystanku wsiąść w 

autobus linii 55, 77 i przejechać jeden przystanek  

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz 

harmonogramu zawodów. 

 

Zapraszam do udziału w turnieju koordynator- Monika Grzybczyńska 

mailto:monika.grzyb@poczta.onet.pl

