Finał Polskich Eliminacji QubicaAMF World Cup 2010

REGULAMIN
PRZEPISY POCZĄTKOWE:

1.

Organizatorem Turnieju jest wyłączny dystrybutor QubicaAMF w Polsce we współpracy z PZK SBS.

2.

Miejscem rozgrywania Turnieju jest Kręgielnia Grakula w Łodzi, ul. Drewnowska 58A

3.

Termin rozgrywania Turnieju 3-5.09.2010.

4.

Zapisy przyjmowane na poprzez PZK SBS

5.

Początek zapisów - środa 25.08.2010 od godziny 12:00, zapisy będą przyjmowane do wyczerpania miejsc. Decyduje
kolejność zgłoszeń.

6.

W Turnieju mogą wziąć udział zawodnicy legitymujący się obywatelstwem polskim (osoby nie posiadające obywatelstwa
polskiego obywatelstwa mogą zagrać w turnieju, będą klasyfikowane lecz nie będą mogły reprezentować Polski w
turnieju finałowym), posiadający licencje PZK SBS lub takie, które nie posiadają licencji lecz wykupią jednorazową
licencję zgodnie z Ogólnym Regulaminem Rozgrywek.

7.

Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, który stanowi, że każdy zawodnik występuje na
własną odpowiedzialność.

8.

Koszt startu w Turnieju wynosi 100 zł niezależnie od płci czy wieku.

9.

W Turnieju nie obowiązują żadne handicapy. Osobne klasyfikacje będą prowadzone z rozróżnieniem na płeć osoby
startującej w Turnieju.

10. Turniej nie przewiduje re-enrty. Każdy zawodnik występujący w fazie eliminacji ma prawo do rozegrania jednego bloku
gier.
11. Dopuszczalne jest by organizator w przypadku zbyt małej lub/i nierównej liczby osób w danej rundzie zezwolił na grę
osobom, których jednak wynik nie będzie brany pod uwagę (tzw. buster),
12. Podczas Turnieju będzie obowiązywało jedno smarowanie, załączone do niniejszego regulaminu. Smarowanie zostało
uzgodnione z organizatorami QubicaAMF World Cup 2010.

HARMONOGRAM TURNIEJU:

Wszystkie gry piątkowe i sobotnie odbywają się na parterze

Rundy Eliminacyjne:

piątek 3.09.2010 g.12.30 (max 32 osoby – 4 osoby na parze torów – min 12 osób) – 16 torów
piątek 3.09.2010 g.16.00 (max 32 osoby – 4 osoby na parze torów – min 12 osób) – 16 torów
sobota 4.09.2010 g.9.00 (max 32 osoby – 4 osoby na parze torów – min 12 osób) – 16 torów
sobota 4.09.2010 g.12.30 (max 32 osoby – 4 osoby na parze torów – min 12 osób) – 16 torów
sobota 4.09.2010 g.16.00 (max 32 osoby – 4 osoby na parze torów – min 12 osób) – 16 torów

* W Rundach Eliminacyjnych każdy z zawodników i zawodniczek rozegra 8 gier. Zawodnik/zawodniczka uzyska prawo do
dalszych kwalifikacji – na podstawie sumy uzyskanej z 8 gier. 24 mężczyzn oraz 6 kobiet kwalifikuje się do Rundy Finałowej.

QubicaAMF World Cup 2010

-1-

Finał Polskich Eliminacji QubicaAMF World Cup 2010

REGULAMIN
Runda Finałowa - wszystkie pojedynki niedzielne – odbywają się na piętrze
Runda Finałowa I:

niedziela 5.09.2010
g. 8.00

mężczyźni z miejsc 13-24 – blok 6 gier – tory 1-6

g. 11:00 mężczyźni z miejsc 1-12 – blok 6 gier – tory 1-6

* Wyniki mężczyzn z 6 gier zostaną dopisane do uzyskanych wyników z Rundy Eliminacyjnej – suma z łącznie 14 gier (8 RE + 6
RF I) będzie podstawą do dalszego awansu – do Rundy Finałowej II. Sześciu mężczyzn awansuje do RF II.

Runda Finałowa II – pojedynki:

niedziela 5.09.2010 start 14:30

14:30 kobiety:
pojedynek nr 1. zawodniczka nr 1 oraz zawodniczka nr 6 rozegrają pojedynek – decyduje suma dwóch gier
pojedynek nr 2. zawodniczka nr 2 oraz zawodniczka nr 5 rozegrają pojedynek – decyduje suma dwóch gier
pojedynek nr 3. zawodniczka nr 3 oraz zawodniczka nr 4 rozegrają pojedynek – decyduje suma dwóch gier

16:00 mężczyźni:
pojedynek nr 4. zawodnik nr 1 oraz zawodnik nr 6 rozegrają pojedynek – decyduje suma dwóch gier
pojedynek nr 5. zawodnik nr 2 oraz zawodnik nr 5 rozegrają pojedynek – decyduje suma dwóch gier
pojedynek nr 6. zawodnik nr 3 oraz zawodnik nr 4 rozegrają pojedynek – decyduje suma dwóch gier

Pojedynki odbywają się na torach 1-6. Przed każdym blokiem gier nastąpi smarowanie.

1/2 FINAŁU start ok. 17:30 – odbywają się na torach 1-2 (mężczyźni) i 5-6 (kobiety)

BLOK 1
pojedynek nr 7. zwycięzca pojedynku (1) – Lucky Looser rozegrają pojedynek – decyduje suma 2 gier
pojedynek nr 8. zwycięzca pojedynku (4) – Lucky Looser rozegrają pojedynek – decyduje suma 2 gier
BLOK 2
pojedynek nr 9. zwycięzca pojedynku (2) – zwycięzca pojedynku (3) rozegrają pojedynek – decyduje suma 2 gier
pojedynek nr 10. zwycięzca pojedynku (5) – zwycięzca pojedynku (6) rozegrają pojedynek – decyduje suma 2 gier
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FINAŁ KOBIET (smarowanie) – tory 3-4 ok. 19:30
FINAŁ rywalizacji kobiet – zwyciężczyni pojedynku (7) – zwyciężczyni pojedynku (9) – decyduje suma dwóch gier

mężczyźni: FINAŁ (smarowanie) – tory 3-4 ok. 20:00
FINAŁ rywalizacji mężczyzn – zwycięzca pojedynku (8) – zwycięzca pojedynku (10) – decyduje suma dwóch gier

PRZEJŚCIA:
Rundy Eliminacyjne:

po każdej grze zawodnicy z torów nieparzystych 2 tory w lewo, z parzystych 2 tory w prawo

Runda Finałowa I:

po dwóch grach 2 tory w prawo

ROZGRZEWKA:
Przed każdą rundą obowiązuje rozgrzewka – 5min na każdego zawodnika na torze

NAGRODY:
Rywalizacja mężczyzn:

Rywalizacja kobiet:

I miejsce – tytuł zwycięzcy Finału Polskich Eliminacji

I miejsce – tytuł zwyciężczyni Finału Polskich Eliminacji

QubicaAMF World Cup 2010, prawo do reprezentowania

QubicaAMF World Cup 2010, prawo do reprezentowania

Polski na Finałach QubicaAMF World Cup 2010, bilet

Polski na Finałach QubicaAMF World Cup 2010, bilet

lotniczy lub równoważny, zakwaterowanie w hotelu na zasadach

lotniczy lub równoważny, zakwaterowanie w hotelu na

dzielenia pokoju z innym graczem

zasadach dzielenia pokoju z innym graczem

pamiątkowy puchar + 750 zł.

pamiątkowy puchar + 750 zł.

II miejsce – pamiątkowy puchar + 250 zł

II miejsce – pamiątkowy puchar + 250 zł

PRZEPISY KOŃCOWE:
1.

Przed rozpoczęciem każdej z niedzielnych rund finałowych zawodnicy powinni się stawić w kręgielni na 30 min przed
startem.

2.

Remisy: w RE i RF I w przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów o awansie zawodnika decyduje wyższa gra
indywidualna, jeżeli te są również takie same, decyduje druga najwyższa gra indywidualna etc. W przypadku remisów w
pojedynkach decyduje pojedynek 1 kuli.

3.

Do kompetencji Sędziego należy: pilnowanie przestrzegania przepisów, wzywanie obsługi technicznej torów,
korygowanie błędnych wyników na konsolach i inne.

4.

Zmiana torów i rozpoczęcie gry następuje na wyraźny sygnał sędziego.

5.

Kwestie sporne rozstrzyga sędzia turnieju w porozumieniu z organizatorem zawodów.
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6.

Palenie dozwolone jest jedynie w obrębie baru.

7.

W trakcie zawodów zabrania się spożywania napojów alkoholowych.

8.

Obowiązującym strojem w trakcie trwania turnieju jest strój bowlingowy.

Informacje dodatkowe:
Zarezerwowany Hotel dla uczestników QubicaAMF World Cup:

CLUB LOU PIGNO, LE PRADET, TOULON

Dla zawodników w rezerwację hotelu wliczone są śniadania, bilet na imprezę powitania, bankiet dla zwycięzców, wstęp na
kręgielnię, transport z Hotelu na kręgielnię. Rezerwacja obejmuje czas od 15/16.10.2010 do czasu zakończenia turnieju
25.10.2010 – łącznie 9 nocy.
Rezerwacji dokonuje organizator Turnieju.
Koszty rezerwacji Hotelu dla gości, których nie pokrywa organizator (nie dotyczy graczy): wg osobnych stawek. Goście chcący
towarzyszyć zawodnikom zobowiązani są do podania szczegółów kart kredytowych, wymaganych przez Hotel.
Dodatkowe informacje dla zwycięzców (plany zwiedzania, wycieczek) dostępne będą u organizatora Turnieju, wyłącznego
dystrybutora QubicaAMF w Polsce.

WSZYSTKIM ZAWODNIKOM ŻYCZYMY POWODZENIA W TURNIEJU
A ZWYCIEZCĄ POWODZENIA NA 46 QUBICAAMF WORLD CUP!
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