REGULAMIN
Poznańskiej Ligi Okręgowej w Kręglarstwie Klasycznym
w sezonie sportowym 2019/2020
1. Celem Poznańskiej Ligi Okręgowej (PLO) jest zacieśnienie współpracy między klubami kręglarskimi i grupami
kręglarzy niezrzeszonych oraz kontynuowanie kontaktów pomiędzy grającymi w kręgle klasyczne,
a pośrednio zwiększenie zainteresowania kręglarstwem klasycznym na terenie Poznania i okolic.
2. Organizatorem PLO jest Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu (OZK) przy współpracy z KS Czarna Kula
z Poznania. Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Zbigniew Mejer (tel. 517 891 375;
zbime@onet.eu). Sędzią głównym jest Karol Kęsy.
3. Prawo startu w PLO mają zawodnicy klubów z Wielkopolski – seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi i młodzicy, a
także zawodnicy niezrzeszeni z terenu Wielkopolski. W każdej drużynie może wystąpić co najwyżej jeden
senior, który w poprzednim lub obecnym sezonie grał w rozgrywkach Superligi Polskiego Związku
Kręglarskiego (PZK), z zastrzeżeniem, że nie wystąpił on w więcej niż 3/10 możliwych spotkań w każdym z
tych sezonów. Nie jest wymagana licencja PZK. Zawodnicy pełnoletni przed każdym startem muszą złożyć u
sędziego głównego (SG) oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnicy
niepełnoletni muszą przedstawić ważną kartę zdrowia lub aktualną zgodę lekarza uprawnionego.
4. Zawody odbywają się na kręgielni KS Czarna Kula systemem meczowym z oceną punktową. Rozgrywki
przybiorą formę 2 lig (1. PLO i 2. PLO) z 2 meczami pomiędzy każdą parą drużyn w danej lidze (mecz
i rewanż). Po zakończeniu rozgrywek w sezonie 2 najgorsze drużyny 1. ligi oraz 2 najlepsze drużyny 2. ligi
w kolejnej edycji rozgrywek zamieniają się miejscami. Ostateczną decyzję odnośnie wybranej formy
rozgrywek w przyszłym sezonie podejmie jednak Organizator po przyjęciu wszystkich zgłoszeń i uwag.
Wszystkie mecze danej kolejki odbywają się w tym samym terminie. Termin rozegrania spotkania może
zostać zmieniony tylko w wyjątkowych okolicznościach, a każda taka zmian musi zostać indywidualnie
uzgodniona z przedstawicielem OZK. Po zakończeniu rozgrywek ligowych w dodatkowym terminie zostanie
rozegrany Turniej Gwiazd PLO – turniej indywidualny dla najlepszych zawodników (6 kobiet i 18 mężczyzn).
Forma rozegrania Turnieju Gwiazd PLO zostanie określona osobnym regulaminem. Najlepsi zawodnicy
zostaną wyłonieni na podstawie Rankingu PLO, w którym uwzględniana będzie średnia najlepszych wyników
z przynajmniej połowy możliwych startów ligowych (np. w przypadku dwóch lig: 1. Z 6 drużynami i 2. z 5
drużynami będzie to odpowiednio 5 i 4 najlepsze wyniki).
5. Drużyny startują w składach czteroosobowych damskich, męskich lub mieszanych. W rozgrywkach może
startować młodzież od kategorii młodzika oraz zawodnicy pełnoletni. W przypadku startu dwóch lub więcej
drużyn jednego klubu lub grupy osób niezrzeszonych drużyny te muszą przed rozpoczęciem rozgrywek
zgłosić Organizatorowi składy podstawowe (4 osoby). Liczba zawodników rezerwowych drużyny nie jest
ograniczona, jednakże zawodnik, który wystartuje (wykona przynajmniej 1 rzut) w drużynie, będzie już do
niej przypisany i nie będzie mógł w danym sezonie wystąpić w innej drużynie.
6. Kierownik drużyny oznaczonej w terminarzu jako gospodarz co najmniej 20 minut przed meczem przekazuje
SG zgłoszenie z kolejnością startu 4 zawodników i nie więcej niż 3 rezerwowych, z których tylko jeden może
wejść do gry, oraz 2 sekretarzy (po 1 do każdego bloku), którzy będą odpowiedzialni za protokołowanie.
Następnie SG niezwłocznie przekazuje to zgłoszenie drużynie oznaczonej w terminarzu jako gość. Kierownik
drużyny gości uzupełnia zgłoszenie o zawodników swojego klubu i co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem
meczu przekazuje je SG. O zmianie zawodnika powiadamia sędziego kierownik drużyny. SG 10 minut przed
rozpoczęciem meczu podaje do wiadomości ustawienia poszczególnych drużyn.
7. Każdy zawodnik wykonuje 60 rzutów w 2 seriach (setach) po 30 rzutów (15 pełnych + 15 zbieranych)
na torze. Przed pierwszą serią obowiązują 3 minuty gry próbnej. Jeżeli zawodnik z pozycji 1-4 zgłoszenia
nie stanie na starcie (gra próbna), straci prawo do gry w tym meczu. Może go zastąpić zawodnik rezerwowy.
Taka zmiana nie narusza limitu zmian. W trakcie dalszej gry w każdym momencie możliwe jest wprowadzenie
1 zmiennika z listy rezerwowych. Zmianę zgłasza sędziemu kierownik drużyny. Czas podczas zmiany nie jest
zatrzymywany (poza przypadkiem urazu). Gra próbna, gra właściwa, zatrzymanie i wznowienie gry
oraz zmiana torów odbywa się na komendę SG.
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8. Punktacja w meczu:
a. Za wygrany set zawodnik otrzymuje 1 punkt setowy (PS). W przypadku remisu każdy zawodnik
otrzymuje po 0,5 PS.
b. Pojedynek wygrywa zawodnik z większą liczbą PS. W przypadku remisu w PS wygrywa zawodnik
z większą liczbą strąconych kręgli. Gdy liczba strąconych kręgli w przypadku obu zawodników jest
równa, to w pojedynku następuje remis. Za zwycięstwo w pojedynku drużyna otrzymuje 1 punkt
drużynowy (PD), a przy remisie obie drużyny otrzymują po 0,5 PD.
c. Drużyna z większą liczbą strąconych kręgli otrzymuje 2 PD. Przy równej liczbie strąconych kręgli
każda drużyna otrzymuje po 1 PD.
d. Drużyna z większą liczbą PD zdobywa 2 punkty meczowe (PM). Przy remisie każda drużyna zdobywa
1 PM.
9. O wyższej pozycji drużyny w tabeli decyduje w kolejności:
a. większa liczba zdobytych PM,
b. mniejsza liczba straconych PM,
c. większa liczba zdobytych PD,
d. większa liczba PM zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
e. większa liczba PD zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
f. większa liczba PS zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
g. większa średnia liczba zbitych kręgli w meczach z pominięciem meczów pomiędzy zainteresowanymi
drużynami,
h. pozycja wg zasad zawodów w systemie bezpunktowym:
1. większa liczba zbitych kręgli,
2. większa liczba zbieranych,
3. mniejsza liczba rzutów zerowych,
i. lepszy najniższy wynik zawodnika drużyny (ew. dwa najniższe wyniki, itd.).
10. Trzy najlepsze drużyny rozgrywek otrzymują puchary i dyplomy oraz medale dla 6 najlepszych zawodników
drużyny wg Rankingu PLO. W przypadku chęci otrzymania medali dla większej liczby zawodników należy to
zgłosić z wyprzedzeniem Organizatorowi. Najlepsza drużyna 2. PLO otrzymuje wyróżnienie za zwycięstwo.
Zwycięzcy Rankingu PLO otrzymują puchary. Zwycięzcy turnieju indywidualnego otrzymują puchary,
a 3 najlepszych zawodników medale i dyplomy. Dekoracja odbędzie się po zakończeniu Turnieju Gwiazd PLO.
11. Zawody prowadzi licencjonowany sędzia powołany przez OZK, który jednocześnie odpowiada za klasyfikację
i informacje.
12. Informacja o zawodach będzie publikowana na stronie: www.czarnakula.pl. Korespondencję należy kierować
pod adresem: czarnakula@wp.pl.
13. Każda zgłoszona drużyna uiszcza opłatę na rzecz OZK Poznań w wysokości 330 zł w pierwszym dniu
zawodów. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów przeprowadzenia PLO.
14. Wszelkie kwestie sporne lub nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez
Organizatora.

Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu
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