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Świętokrzyski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych 

                        Skarżysko- Kamienna 16.03.2023 r. 
                                          

CEL IMPREZY 

 Popularyzacja bowlingu jako dyscypliny sportu, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  

w Olimpiadach Specjalnych. 

 Podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów i zajęć dla osób  

z niepełnosprawnością intelektualną. 

 Rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w regionie Świętokrzyskim i integracja  

ze środowiskiem. 
 

TERMIN    

16 marca 2023 roku  

 

MIEJSCE   

Miejsce zawodów: Kombinat Formy : 26-110 Skarżysko- Kamienna ul. Rejowska 99 

 

ORGANIZATOR 
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie 

Klub Olimpiad Specjalnych OLIMP Skarżysko-Kamienna 

 

UCZESTNICY    
Zawodnicy: 80 osób;  

Trenerzy 35 osób;  
Wolontariusze, Komitet Organizacyjny: 15 osób. 

 

ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA  

Konkurencje oficjalne: 

 

 Gra podwójna  

 

 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

Zawody będą odbywały się zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Sportowymi Special Olympics, wydanie 
2016. W zawodach zastosowane będą modyfikacje określone niniejszym regulaminem.  

Zawody bowlingowe odbywać się będą w oparciu o kategorie wiekowe: 

I) 8-11 lat, II) 12-15 lat, III) 16-21 lat, IV) 22 i  powyżej. 
O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia  

Grupy sprawnościowe: 
o Do tworzenia grup zostanie wykorzystany wynik średni zawodnika obliczony z: 2 gier (po 10 

ram ) uzyskanych podczas preeliminacji w pierwszej części zawodów, wyniku rekordowego  

oraz wyniku średniego. 

o Gry  podwójne - do podziału na grupy sprawnościowe zostanie wykorzystana suma 

indywidualnych wyników średnich do tworzenia grup sprawnościowych każdego zawodnika z 
pary.  

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez zawodników jednej grupy 

sprawnościowej - wygrywa zawodnik, który posiada wyższy wynik z preeliminacji. 
 

Stroje, sprzęt:  

Zachęca się zawodników do ubierania się w koszulki z kołnierzykiem, luźne spodnie dla mężczyzn i 

spódniczki lub spodnie dla kobiet. Nie zaleca się ubierania do gry w dresy sportowe. Zawodnicy mogą 
startować we własnym obuwiu bowlingowym  lub w obuwiu sportowym z białą podeszwą.   

Istnieje możliwość wypożyczenia obuwia bowlingowego za dodatkową odpłatnością. 
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NAGRODY 
Zgodnie z regulaminem Olimpiad Specjalnych za udział w zawodach będą wręczane medale /za 

miejsca 1-3/ wstążki za miejsca /4-8/, dla zawodników, którzy nie ukończą konkurencji lub zostaną 
zdyskwalifikowani – wstążka uczestnictwa. 

 

PROGRAM   

16 . 03 . 2023   
08.30 – 09.00  Przyjazdy i rejestracja ekip w Kombinacie Formy przy ul. Rejowskiej 99 

09.00 – 11.00  Preeliminacje 

11.00 – 11.30  Ceremonia Otwarcia Turnieju 
11.30 – 11.45   Odprawa dla trenerów 

11.45 – 13.15  Obiad w  grupach 

12.00 - 14.30  Rozgrywki w grupach  

14.30 – 16.00  Ceremonia Dekoracji i Ceremonia Zakończenia Turnieju 
16.00               wyjazdy ekip z miejsca zawodów 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

Organizator zapewnia ubezpieczenie NW uczestnikom zgodnie z przyznanymi limitami miejsc – na 

czas imprezy. 

Organizatorzy zapewniają bezpłatne uczestnictwo ekipom zgodnie z ustalonym i przekazanym limitem. 
Kluby  we własnym zakresie pokrywają koszty transportu do i ze Skarżyska - Kamiennej.  


