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XLIII MEMORIAŁ
Wojciecha Zielińskiego i Jerzego Krukowskiego

Podstawowe informacje
Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

1. Patronat: Polski Związek Kręglarski
2. Patronat medialny: kregle.net
3. Organizatorzy: Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu i KS Czarna Kula  
4. Miejsce: kręgielnia 4-torowa KS Czarna Kula im. Stanisława Gojżewskiego w Poznaniu, 

   ul. Piastowska 40a
5. Termin: 07-11.12.2022 
6. Uczestnicy:  dzieci,  młodziczki,  młodzicy,  juniorki  młodsze  i  juniorzy  młodsi,  posiadający  licencje

PZKręgl na sezon sportowy 2022/2023 i ważne badania lekarskie
7. Termin zgłoszeń: 30.11.2022 
8. Kontakt do zgłoszeń: czarnakula@wp.pl
9. Termin ogłoszenia szczegółowego planu startów: 01.12.2022 
11. Konkurencje: gra pojedyncza w kategorii dziewczynek i chłopców, młodziczek i młodzików, juniorek
      młodszych i juniorów młodszych                                                   

   12. Program ramowy: eliminacje – 07-10.12.2022; finały – 11.12.2022; zakończenie – godz.17:00
   13. Strona internetowa: czarnakula.pl, kregle.net

Z kręglarskim pozdrowieniem „Dobry Rzut”

na zawody memoriałowe serdecznie zapraszają

Organizatorzy

http://kregle.net/
http://czarnakula.pl/
mailto:czarnakula@wp.pl


                                      

XLIII MEMORIAŁ
Wojciecha Zielińskiego i Jerzego Krukowskiego
Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Regulamin zawodów

1. Celem  zawodów  jest  uczczenie  pamięci  działaczy  i  trenerów  zasłużonych  dla  klubu  oraz
kręglarstwa polskiego, a szczególnie dla kręglarstwa młodzieżowego.

2. Sędzia  Główny  jest  wyznaczony  przez  Kolegium  Sędziów  PZK  SKK.  Pozostali  sędziowie  są
powołani przez Organizatorów.

3. Zawody w grze pojedynczej przeznaczone są dla kategorii dziewczynek i chłopców (2x30P, kula
140),  młodziczek  i  młodzików  (4x30(15P+15Z),  kula  150)  oraz  juniorek  młodszych  i  juniorów
młodszych (4x30(15P+15Z), kula 160). 

4. Przed każdym startem obowiązuje gra próbna: 3 minuty w kategorii dzieci, 5 minut w pozostałych
kategoriach.

5. Zawodniczki i zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję PZK i ważne badania lekarskie.
6. Zgłoszenie musi zawierać przynajmniej liczbę osób startujących w poszczególnych kategoriach.

Organizatorzy przy ustalaniu planu startów w miarę możliwości uwzględnią życzenia zgłaszających.
7. Liczba uczestników finału we wszystkich kategoriach zostanie podana wraz z planem startów. 
8. Kierownicy ekip zgłaszają Sędziemu Głównemu zawodów kolejność startów swoich zawodników

w poszczególnych kategoriach co najmniej 30 minut przed grą pierwszego zawodnika i okazują ich
dokumenty.

9. Zawodniczki i zawodnicy zgłaszają się u Sędziego Głównego w strojach sportowych co najmniej 20
minut przed startem. 

10. Opłata startowa: dzieci - 20 zł, pozostali - 35 zł.
11. Klasyfikacja  indywidualna  uwzględnia  łączny  wynik  eliminacji  i  finału.  Klasyfikacja  klubowa

prowadzona jest na podstawie sumy punktów za miejsca w poszczególnych kategoriach:  I-9, II-7,
III-6, IV-5, V-4, VI-3, VII-2, VIII-1.

12. Nagrody: za miejsca 1–3 puchary i  medale, za miejsca 1–6 dyplomy i  upominki; za 1. miejsce
w klasyfikacji klubowej – puchar, dla wszystkich startujących klubów – dyplomy. Podczas ceremonii
zakończenia zawodnicy nagradzani występują w strojach sportowych.

13. Zawody rozgrywane są zgodnie z Kręglarskim Regulaminem Sportowym. Wszelkie sprawy sporne
rozstrzyga Sędzia Główny zawodów. W przypadku trwania epidemii COVID-19 obowiązują zasady
dotyczące obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.

14. Strony internetowe: czarnakula.pl, kregle.net 
Organizatorzy

http://kregle.net/
http://czarnakula.pl/

