REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEDŁUŻANIA LICENCJI
SEKCJI KRĘGLARSTWA KLASYCZNEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRĘGLARSKIEGO
§1
1. Sekcja Kręglarstwa Klasycznego Polskiego Związku Kręglarskiego (w skrócie SKK PZKręgl.) w
celu ewidencji zawodników i zawodniczek, uczestniczących w ogólnopolskim współzawodnictwie
sportowym przyznaje licencje zawodnicze.
2. Na wniosek osoby zainteresowanej SKK PZKręgl. przyznaje licencję zawodnika kręglarstwa
klasycznego Polskiego Związku Kręglarskiego, zwaną dalej licencją.
3. Wniosek na licencje powinien zostać złożony na druku, który stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
4. Ze względu na różny stopień aktywności sportowej zawodników i zawodniczek wprowadzone
zostają dwa typy licencji:
- licencja A
- licencja B
5. Dwa typy licencji pozwalają uczestniczyć w większej lub mniejszej liczbie zawodów ogólnopolskich
§2
1. Licencje są wymagane od wszystkich zawodników i zawodniczek w kategoriach:
a) Młodziczki
b) Młodzicy
c) Juniorki młodsze
d) Juniorzy młodsi
e) Juniorki
f) Juniorzy
2. Licencje są wymagane od wszystkich zawodników i zawodniczek w kategoriach Seniorki i Seniorzy,
którzy chcą uczestniczyć w rozgrywkach ogólnopolskich zarówno indywidualnych jak i drużynowych.
3. Licencje są przyznawane na okres jednego sezonu kręglarskiego, który trwa od 1 sierpnia do 31
lipca.
4. Od sezonu 2011/12 wydawane są licencje z przyporządkowanymi kolorami do kategorii wiekowej.
Dziewczynki i chłopcy - kolor żółty
Młodziczki i młodzicy - kolor czerwony
Juniorki młodsze i juniorzy młodsi - kolor niebieski
Juniorki i Juniorzy - kolor pomarańczowy
Seniorki i Seniorzy (A i B) - kolor zielony
5. W przypadku zmiany kategorii wiekowej należy dostarczyć nowe zdjęcie.
6. Zawodniczki i zawodnicy z kategorii wyszczególnionych w § 2 pkt 1 muszą posiadać przynależność
klubową.
§ 3
1. W kategoriach młodzieżowych, wymienionych w § 2 pkt. 1, obowiązują tylko licencje A.
2. W kategoriach Seniorek i Seniorów mamy do wyboru dwa rodzaje licencji – licencja A i licencja B, w
zależności od tego w jakim rodzaju rozgrywek zawodnik lub zawodniczka ma zamiar brać udział.
3. W zależności od wyboru licencji zawodnicy i zawodniczki mają do dyspozycji większą lub mniejszą
liczbę zawodów, w których mogą wystartować.

4. Lista zawodów w kategorii Seniorek i Seniorów, które wymagają licencji, w podziale na licencję A i B
jest zawarta w § 4 regulaminu.
§ 4
Rodzaj zawodów
Licencja A
Licencja B
Mistrzostwa Polski Par i Tandemów Mieszanych na 60 rzutów do pełnych
A√ B √
Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Polski na 60 rzutów do pełnych
A√ B √
Indywidualny Puchar Polski (gra sportowa)
A√ B √
Mistrzostwa Okręgu PZKręgl. (gra sportowa)
A√ B √
Indywidualne Mistrzostwa Seniorów „A” (gra sportowa)
A√ B √
Rozgrywki drużynowe I liga drużyn 4-osobowych
A√ B √
Turnieje Grand Prix Polski (Puchar Leszna, Puchar Gostynia, Puchar Asów, Puchar Alfy-Vector)
A√ B √
Rozgrywki drużynowe Superligi
A√
Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów (gra sportowa)
A√
Mistrzostwa Polski Par (gra sportowa)
A√
Mistrzostwa Polski w Sprintach (gra sportowa)
A√
Mistrzostwa Polski Tandemów Mieszanych (gra sportowa)
A√
gra sportowa - gra do pełnych i zbieranych
§ 5
1. W regulaminach poszczególnych zawodów muszą być zapisy dotyczące zawodniczek i
zawodników uprawnionych do startu. Regulaminy te muszą być zgodne z niniejszym regulaminem
dotyczących licencji zawodniczych.
2. Istnieje możliwość, że w zawodach w których dopuszczony jest start zawodniczek i zawodników
posiadających oba rodzaje licencji istnieją inne ograniczenia startu.

§ 6
1. Wypełnione wnioski o licencje dla zawodniczek i zawodników reprezentujących kluby są
dostarczane zbiorczo przez kluby. Opłaty muszą być dokonywane na konto Polskiego Związku
Kręglarskiego.
2. Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie reprezentują żadnego klubu dostarczają wypełnione wnioski o
licencje pocztą na adres Polskiego Związku Kręglarskiego oraz dokonują opłaty na konto Polskiego
Związku Kręglarskiego.
3. Istnieje możliwość dostarczenia wypełnionego wniosku o licencje oraz dokonanie opłaty na
zawodach organizowanych przez Polski Związek Kręglarski.
4. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie o wielkości 4x3cm.
5. Zdjęcia nie są obowiązkowe na licencjach B, z tym że podczas rejestracji na zawodach należy
przedstawiać licencję wraz z dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie.
6. W przypadku dostarczenia zdjęć, na których widać inne pieczątki, zdjęcia są pogniecione, lub
odklejane z innych dokumentów nowe licencje nie będą wystawiane.

