
REGULAMIN: 
 
“Turniej bowlingowy w dzień Babci 
i Dziadka 2022” 
 
 
                                                
 
Organizator rozgrywek:     MK Bowling – Galeria Młociny Warszawa 
Koordynator Generalny/Sędzia Główny:  Kamil Winiarski 
 
 
 
1/ Turniej odbędzie się 21 stycznia 2022r. w MK Bowling Warszawa w Galerii Młociny ul. Zgrupowania AK 
„Kampinos” 15. 
 
2/ Przewidywany czas trwania turnieju to 3 godziny. 
 
3/ Turniej zacznie się o godzinie 12.00 
 
4/ Zawodnicy będą występować indywidualnie. 
 
5/ Turniej rozpoczyna się 10 min. Rozgrzewką 
 
6/ Udział w turnieju mogą wziąć osoby, które urodziły się w roku 1962 lub wcześniej. 
 
7/ Ilość uczestników w turnieju jest nie może przekroczyć 40 osób.  
 
8/ Zgłoszenia do turnieju przyjmuje Recepcja MK Bowling w Galerii Młociny: osobiście lub pod numerem 
600 800 556. 
 
9/ Udział w turnieju jest bezpłatny. 
 
10/ Etapy:  
 
Po rozstawieniu na torach każdy z zawodników rozgrywa 2 gry, których suma decyduje o zajętym miejscu. Do 
półfinału awansuje najlepsza 32 która rozegra pojedynki total pin z jednej gry (od zera) wg schematu: 
 
1 z 32, 2 z 31, 3 z 30, 4 z 29, 5 z 28 i 6 z 27 …itd. 
 
Zwycięzcy pojedynków awansują do finału – 16 (o miejscach w finale decyduje wynik jednej gry od zera) 
 
11/ Nagrody: 
Słownik nagród:  
Voucher na zakupy – voucher o wartości 50 zł do realizacji w wybranych sklepach Galerii Młociny (lista 
sklepów w których można realizować voucher dostępna na www.galeriamlociny.pl. Termin ważności vouchera 
to 05.02.2022 

http://www.galeriamlociny.pl/


Voucher gastronomiczny – voucher do realizacji w wybranych punktach gastronomicznych Galerii Młociny 
ważny do 31.01.2022 
Zaproszenie do kina - podwójne zaproszenia do multikina, ważne do 31.01.2022 
Voucher na kręgle – voucher na godzinę kręgli ważny do 30.07.2022 
 
1 miejsce: puchar, voucher na zakupy 300zł, voucher gastronomiczny 10zł, 3x voucher na kręgle 
2 miejsce: puchar, voucher na zakupy 200zł, voucher gastronomiczny 10zł, 2x voucher na kręgle 
3 miejsce: puchar, voucher na zakupy 100zł, voucher gastronomiczny 10zł, 1x voucher na kręgle 
4-10 miejsce: dyplom, voucher na zakupy 50zł, voucher gastronomiczny 10zł 
11-20 miejsce: dyplom, zaproszenie do kina, voucher gastronomiczny 10zł 
21-40 miejsce: dyplom, voucher gastronomiczny 10zł 
 
12/ Remisy: 
 
W przypadku remisu w fazie eliminacyjnej o wyższym miejscu decyduje w kolejności: 
wyższa ostatnia gra, przedostatnia, jeżeli nadal jest remis pojedynek 1 kuli do skutku 
 
W przypadku remisu w pojedynku półfinałowym o zwycięstwie decyduje w kolejności: 
wyższa pozycja po eliminacjach 
 
W przypadku remisu w sumie punktów w Finale o wyższym miejscu decyduje pojedynek 1 kuli do skutku. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
Opracował: Kamil Winiarski, MK Bowling, 07.01.202r. 


