
 
Regulamin Ligi Bowlingowej Hulakula 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki rozgrywek, zasady korzystania oraz uprawnienia 
przysługujące osobom biorącym udział w Lidze, a także obowiązki Organizatora (zwany dalej: Regulamin). 

 
2. Organizatorem rozgrywek Liga Bowlingowa Hulakula (zwana dalej Liga) jest BMG Entertainment sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Jagiellońska 82b, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000034137, posługująca się numerem NIP: 7010207723, 

zwana dalej Organizatorem. 
 
3. Liga rozgrywana będzie na terenie Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 82b,  
03-301 Warszawa. 

 
4. Nad prawidłowym przebiegiem Ligi czuwać będzie Organizator reprezentowany przez obsługę instruktorską oraz 
mechanika. 
 
5. Kwestie sporne będą rozwiązywane przez Sędziego rozgrywek. 
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Uczestnikami Ligi mogą być zarówno osoby posiadające licencję PZK SBS, jak również nie posiadające licencji. 

 
2. Warunkiem wzięcia udziału w Lidze jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń z nim 
związanych, których treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
3. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przedstawienia zgody na udział w rozgrywkach podpisanej przez rodzica 
lub prawnego opiekuna. Wzór zgody określony jest w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 
 
 
III. FORMUŁA ROZGRYWEK 

 

1. Liga rozgrywana będzie w dwóch kategoriach: 

a. I liga – dla zawodników ze średnią co najmniej 165 punktów.  

b. II liga – dla zawodników ze średnią poniżej 165 punktów. 

  

2. O przynależności do poszczególnej kategorii decyduje średnia zawodnika z poprzedniej edycji ligi przy frekwencji 

minimum 50%. Zawodnikom, którzy posiadali mniejszą frekwencję średnia wyliczana będzie według wzoru: 

 
ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 =  

4 ∗ ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑧 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑛𝑖𝑒𝑗 𝑒𝑑𝑦𝑐𝑗𝑖 + 1 ∗ ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑗𝑖
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3. Na wyraźne życzenie zawodnik może zostać sklasyfikowany w I lidze. Nie dopuszcza się natomiast przejścia z ligi 

wyższej do niższej. 

 

4. Zasady rozgrywek w dla I. i II. ligi określa punkt IV. niniejszego regulaminu.  

 

 

 

 

 



IV. ZASADY ROZGRYWEK 

 
1. Liga bowlingowa składa się z cyklu 12. Kolejek rozgrywanych w każdy poniedziałek, począwszy od 31.08.2020r.  
w Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta przy ul. Jagiellońskiej 82b w Warszawie. 
 
2. Opłata wpisowa za udział w jednej z kolejek wynosi 45 złotych, a dla juniorów do ukończenia 18. roku życia 30 
złotych. 
 
3. O rozstawieniu na torach decyduje miejsce wylosowane przy stanowisku sędziowskim, po uprzednim uiszczeniu 
opłaty wpisowej. Dla poszczególnych kategorii organizator przewiduje osobne tory. 
 
4. Każda kolejka składać się będzie z: 
 

a) eliminacji - 5 gier   
W przypadku remisu w fazie eliminacyjnej o awansie decyduje ostatnia gra z bloku eliminacji. W przypadku 
kolejnego remisu czwarta gra itd. Przejście następuje po każdej grze, tory nieparzyste o 2 tory w lewo, tory 
parzyste o 2 tory w prawo względem toru, na którym rozpoczynaliśmy grę. Na lewym torze zapisujemy A, B, na 
prawym 1,2 itd. Do rozgrywki ćwierćfinałowej awansuje 8 zawodników z najwyższą sumą punktów z eliminacji.  

 
b) półfinał - 2 gry - 4 tory 

 
Zawodnicy rozegrają dwie gry. Po pierwszej grze następuje zamiana torów, zawodnik z pozycji A, przechodzi 
na sąsiednią parę wewnątrz lig i rozpoczyna grę z pozycji A, zawodnik 1 z pozycji 1 itd. . Na podstawie sumy 
punktów z rundy półfinałowej + 30% liczby punktów z eliminacji (bez hdcp) do rundy finałowej awansuje 
czworo zawodników. Rozstawienie zawodników na torach według schematu: 1-8, 5-4, 3-6, 7-2. 
 
c) finał - 1 gra - 4 tory 

 
Zawodnicy z pozycji 1-2 po półfinale rozgrywają pojedynek finałowy, zawodnicy z pozycji 3-4 rozgrywają mecz 
o 3. miejsce. W rundzie finałowej zawodnicy grają od zera. 

 

5. Po zakończeniu cyklu zostanie rozegrany Finał MASTERS, do którego zakwalifikują się zawodnicy z 8 najlepszych 
pozycji według klasyfikacji generalnej z każdej z lig. Finał MASTERS zostanie rozegrany systemem round robin (każdy  
z każdym). W przypadku remisu na ostatniej decydującej pozycji do rozgrywek awansuje zawodnik z wyższą średnią 
ligową. W przypadku remisu po rozegraniu wszystkich pojedynków o zwycięstwie zadecyduje wynik bezpośredniego 
pojedynku między zainteresowanymi zawodnikami; w przypadku dalszego remisu – pojedynek jednej kuli. W Finale 
MASTERS handicap nie jest przyznawany. Warunkiem zagrania w Finale MASTERS jest minimum 60% frekwencji na 
rozgrywkach ligowych. 
 
V. SMAROWANIE 
 
Spośród puli smarowań dostępnych na maszynie Kegel IKON, zostaną wybrane 4, na których zostaną rozegrane 
rozgrywki ligowe. Zmiana smarowania nastąpi kolejno po 3, 6 i 9 kolejce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. PUNKTACJA 
 

1. Zasady przyznawania punktów w klasyfikacji generalnej za poszczególną kolejkę określa poniższa tabela: 
 

Pozycja 
Ilość punktów przyznana w 

klasyfikacji generalnej   

1. miejsce 12  

2. miejsce 10  

3. miejsce 8  

4. miejsce 6  

5. miejsce 5 

Pozycje w półfinale według ilości 
zdobytych punktów. 

6. miejsce 4 

7. miejsce 3 

8. miejsce 2 

9. miejsce i niższe 1 Pozycje z eliminacji 

Najwyższy wynik z pojedynczej 
gry eliminacyjnej * 

1 Bonus  
 
2. Punkty według powyższej tabeli będą sumowane po każdej kolejce z cyklu. 

* W przypadku remisu decyduje kolejność uzyskania wyniku. 

VII. NAGRODY 

 

1. Organizator przewiduje następujące nagrody po każdej kolejce za zajęcie następujących miejsc w każdej kategorii: 
 

- I miejsce - karta podarunkowa o wartości 150 złotych do wykorzystania w Hulakula Rozrywkowym centrum Miasta, 
 
- II miejsce - karta podarunkowa o wartości 100 złotych do wykorzystania w Hulakula Rozrywkowym centrum Miasta, 
 
- III miejsce - karta podarunkowa o wartości 50 złotych do wykorzystania w Hulakula Rozrywkowym centrum Miasta. 

 
Po zakończeniu cyklu 12. kolejek Organizator przewiduje możliwość wręczenia nagród dodatkowych. 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W przypadku pojawienia się nadzwyczajnych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
Regulaminu, o czym poinformuje z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem najbliższej kolejki w 

cyklu rozgrywek, na stronie internetowej oraz drogą elektroniczną. Wszelkie wprowadzone zmiany nie mogą naruszać 

praw nabytych przez zawodników, za wyjątkiem sytuacji określonej w punkcie VIII.6. 

 
2. Dane osobowe gromadzone i przechowywane są przez Organizatora wyłącznie w celu realizowania potrzeb 

organizacyjnych. Przez potrzebę organizacyjną rozgrywek rozumie się konieczność poinformowania uczestnika o 

zmianie terminu rozgrywek bądź wprowadzeniu zmian w regulaminie. 
 
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

 
4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku, tj. fotografii 
i imienia i nazwiska w social media oraz na stronie internetowej Organizatora, co ma związek z publikacją wyników po 
każdej kolejce. 
 
5. Uczestnik posiada prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 
 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu i wprowadzenia istotnych zmian w 
formule rozgrywek do rozpoczęcia 4. kolejki.  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Ligi Bowlingowej Hulakula 

 

Proszę o czytelne wypełnienie wielkimi literami. 

 

Imię i nazwisko: 

Data urodzenia: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Ligi Bowlingowej Hulakula wraz z załącznikami i akceptuję ich treść 

oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora1 na potrzeby organizacyjne 

rozgrywek2. 

Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

Oświadczenie ważne jest na kolejne edycje ligi. 

 

 

 

 

 

     (data i czytelny podpis) 

  

 
1 Administratorem danych osobowych jest BMG Entertainment Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 82b, 03-301 Warszawa.  
2 Przez potrzebę organizacyjną rozgrywek rozumie się konieczność poinformowania uczestnika o zmianie terminu rozgrywek 
bądź wprowadzeniu zmian w regulaminie oraz publikację wizerunku zawodnika w związku z ogłoszeniem wyników. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Ligi Bowlingowej Hulakula 

 

Proszę o czytelne wypełnienie wielkimi literami. 

Imię i nazwisko uczestnika: 

Data urodzenia: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: 

Telefon kontaktowy: 

 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana                   , 

legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym o numerze           , wyrażam zgodę na 

udział syna/córki3 w Lidze Bowlingowej Hulakula. 

 

 

 

 

     (czytelny podpis) 

  

 
3 Niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Ligi Bowlingowej Hulakula 

1. W każdej rozgrywce z cyklu do każdej z gier będzie doliczony handicap dla zawodników  wyliczany na podstawie 

indywidualnej średniej punktów ze wszystkich gier eliminacyjnych oraz finałowych rozegranych przez zawodnika 

według poniższych kryteriów: 

a. I liga: 

8 punktów – kobiety  

5 punktów – juniorzy do ukończenia 18 roku życia 

5 punktów – seniorzy po ukończeniu 60 roku życia 

W celu otrzymania handicapu zawodnik zobowiązany jest do wpisania odpowiedniej liczby punktów w 

arkuszu wyników. Handicap nie łączy się. 

 

b. II liga 

II liga: HDCP = (160 − ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎) ∗ 0,7 

Handicap przyznany według powyższego wzoru nie może przekroczyć 30 punktów. 

Handicap na pierwszą kolejkę będzie wyliczony na podstawie średniej z poprzedniego sezonu. 
Uczestnikom, którzy będą grać w lidze pierwszy raz, czyli nieposiadającym indywidualnej średniej punktów, 

handicap będzie naliczany na podstawie pięciu gier w fazie eliminacyjnej według następującego wzoru: 

HDCP = (160 −
𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4 + 𝐺5

5
) ∗ 0,7 

G1-G5 - wyniki z pięciu gier w fazie eliminacyjnej 

Przyznany handicap według powyższego wzoru nie może przekroczyć 30 punktów. 

Handicap ujemny nie będzie przyznawany. 

 


