
Puchar Polski 

 
X Senior Cup 2019 

06.09 - 08.09.2019r. 
 

  

 

 

 

Organizator: Funbowling oraz PZK SBS 

Miejsce Rozgrywek : Kręgielnia Król Kul (C.H. Sukcesja al. Politechniki 1, Łódź)  
Listy startowe zostaną uruchomione w dniu  01.08.2019r godz. 20.00 
Każdy z uczestników musi posiadać aktualną licencję PZK SBS. 
(licencje jednorazowe nie będą honorowane) 
 
na www.funbowling.pl  
Turniej Eliminacyjny i Re-entry:  06.09 - 07.09.2019r. 
Wpisowe:       130 zł, re-entry 110 zł 
Terminarz: 
06.09.2019 piątek      08.30 / 12.00 / 15.30 
07.09.2019 sobota     08.30 / 12.00 / 15.30 
 
Na parze torów w eliminacjach może startować od 3 – 4 zawodników 
W przypadku większej ilości zgłoszeń tury eliminacyjne mogą ulec przesunięciu w miarę  
możliwości dołożone zostaną tury w dniu  05.09.2019  godz. 12.00 i 15.30 
 

http://www.funbowling.pl/


Kryteria Kadry: 
do kryteriów Kadry Seniorów zaliczana zostanie pozycja All Event (pozycja po eliminacjach) 
wszystkich startujących zawodników którzy ukończyli 50 rok życia bez bonusów  
z podziałem na zawodniczki i zawodników. 

Kategorie:  A + 40 lat 
B + 50 lat 
C + 60 lat 
i Masters 

Każdy z uczestników w PP- X SC 2019 otrzyma hndc. max 30 pkt. doliczany do każdej 
rozgrywanej gry w całych rozgrywkach według klucza: 
każdy rok powyżej 40 lat + 1 pkt. decyduje dzień urodzin / Panie dodatkowo bonus 5 pkt. 

Każdy z uczestników w rundzie eliminacyjnej lub re-entry rozgrywa 6 gier których najwyższa 
suma wraz z hndc. zadecyduje o awansie do rundy półfinałowej każdej kategorii. 
Przejście po każdej grze o 2 tory w prawo i lewo 

Do rundy półfinałowej każdej kategorii awansuje 12 najlepszych zawodników z eliminacji. 
 
Do Masters kwalifikuje się 9 najlepszych zawodników całego turnieju według wyniku z 
eliminacji oraz zwycięzcy każdej grupy, w przypadku awansu z pozycji zwycięzca grupy, 
do Masters kwalifikuje się kolejny zawodnik z listy eliminacyjnej. 

Remisy: 
Wyższą pozycję uzyskuje zawodnik z mniejszym hndc, dalej wyższa ostatnia gra, przedostatnia, 
kolejna itd.  

                                             Półfinały  i Finały 08.09.2019r. niedziela  

Godz. 09.00 : Grupy A/B/C – półfinały 
Każdy z zakwalifikowanych zawodników rozgrywa 5 gier które doliczone do  
wyniku 50% z eliminacji dają  zajęte miejsce w grupie. 
Do  finału awansuje 6 zawodników z najwyższą sumą 50% elim. + półfinału. 
Po każdej grze zawodnicy przesuwają się o 2 tory w prawo i  lewo. 

Godz. 13.00 FINAŁY: Grupy A/B/C ( od zera) 
Każdy z zakwalifikowanych zawodników rozegra pojedynek każdy z każdym 
Bonusy: 20 pkt. wygrana, 10 pkt. remis 
Grupa A tory 3-8, grupa B tory 9-14 i grupa C tory 15 -22 
o zwycięstwie zadecyduje najwyższy wynik + bonusy. 

Godz. 16.00 FINAŁ  MASTERS  
Każdy z zakwalifikowanych zawodników rozgrywa 5 gier które doliczone do  
wyniku 50% z eliminacji oraz półfinałów dają  zajęte miejsce w Masters. 

 



PUCHAR POLSKI  
X SENIOR  CUP 2019 

 

Rejestracja on-line na stronie www.funbowling.pl 
uwagi proszę przesyłać na adres e-mail funbowling@funbowling.pl 
 
Całkowity koszt udziału w Imprezie wynosi 130 zł /re-entry 110 zł 
Wpłat należy dokonać na konto: z podaniem imienia i nazwiska z dopiskiem PP - X SC 2019. 

Leopold Martin     

PKO S.A.  Nr     67 1240 6524 1111 0010 5708 9651 

 

Wpłat należy dokonać do 02.09.2019 do godz. 18.00 

Niedokonanie wpłaty w w/w. terminie skutkować będzie usunięciem z listy startowej.     

NAGRODY: 

Zawodnicy z miejsc 1-3 każdej grupy otrzymają Puchary i Medale zgodnie z zajętym miejscem. 
 
Dodatkowe Nagrody: 
 
15% puli wpisowego każdej kategorii  A,B i C  zostanie podzielone na zajęte miejsca  
w danej kategorii PP – X S.C. 2019 
  
1. miejsce – 30%   2. miejsce 25%     3.miejsce 20%    4.miejsce 10%    5. miejsce 10%    6. miejsce 5%  
 
 
 
 
PROTESTY I ZAŻALENIA 
 
Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do Sekretariatu Zawodów natychmiast 
po zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad i regulaminów 
obowiązujących w bowlingu sportowym. 
                   

                                                    NIECH FUN BĘDZIE Z NAMI :) 

 

 

 

 

http://www.funbowling.pl/

