REGULAMIN

Indywidualnych Mistrzostw Polski 2010
ZARZĄDZAJACY
Sekcja Bowlingu Sportowego w Polskim Związku Kręglarskim,
Poznao
ul. Zeylanda 5
tel. (061) 843 63 28 tel/fax (061) 843 63 29
ORGANIZATOR
PZK Sekcja Bowlingu Sportowego
Kręgielnia - NIKU POZNAO
TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU FINAŁOWEGO
19-21 MARZEC 2010r
KONKURENCJE
IMP odbywają się wyłącznie w konkurencji indywidualnej - oddzielnie w kategorii
kobiet i mężczyzn.
SEKRETARIAT TURNIEJU I KOMISJA SĘDZIOWSKA
POWOŁANY ZOSTANIE NA 7 DNI PRZED TERMINEM ROZGRYWEK
WARUNKI UCZESTNICTWA
 Udział może wziąd osoba która w terminie zapisze się na listę startową ,zawodnicy
muszą posiadad obywatelstwo polskie, ważną licencję bowlingową PZK SBS
oraz aktualne badania lekarskie.
 Zawodnicy nie posiadający licencji mogą wystartowad po przesłaniu wniosku
Licencyjnego i opłaceniu karty gry kwota opłaty 40,00zł oraz zaświadczenia
lekarskiego o zdolności do gry.
UWAGA:

Zarejestrowani Zawodnicy zobowiązani są do zgłoszenia ewentualnych
zmian na zasadach przedstawionych w ogólnym regulaminie cyklu rozgrywek.
Nie zgłoszenie zmian spowoduje obciążenie
klubu danych zawodników
należnościami wynikającymi z ogólnego regulaminu rozgrywek. W wypadku nie
uiszczenia opłat klub nie zostanie dopuszczony do kolejnych zawodów
organizowanych przez PZK SBS. Przedstawiciel klubu z którego zgłosił się zawodnik
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jest zobowiązany do zapoznania się
i potwierdzenia terminów zgłoszenia
zawodników z klubu, najpóźniej na 5 dni przed I runda finałową.
W przypadku nie przesłania potwierdzenia przyjmuje się zgłoszenia zgodnie z
zamieszczoną listą startową.
Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.

Niedotrzymanie powyższego terminu uniemożliwia start w IMP.
Lista startowa zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej
PZK SBS ( www.bowlingpzk.pl )
Zapisy przyjmowane będą od 01.09.2009r pod adresem e-mail
Posikata@bowlingpzk.pl .Wszystkie zgłoszenia muszą posiadad nr. licencji, zgłoszenia
bez numeru nie będą przyjmowane.
Każdy z startujących zawodników zobowiązany jest do zgłoszenia kul na formularzu zgłoszeo,
dopuszcza się zgłoszenie max 5 kul + spare.
Formularz należy dostarczyd do sędziego zawodów po rozegraniu rozgrzewki na krótkim
smarowaniu, zgłaszając kule którymi będzie się grało, dopuszcza się możliwośd uzupełnienia
listy dodatkowymi kulami, po rozegraniu rozgrzewki na długim smarowaniu.
Każdy z zawodników ma prawo do odbycia treningu w piątek 19.03.2010 o godz.16.00 na
smarowaniu, które będą na Turnieju Finałowego IMP w cenie 60,00 zł - wg harmonogramu.
Jeżeli ilośd chętnych będzie większa od 36, zostaną utworzone dodatkowe tury treningowe.
Koszt startu w rundzie eliminacyjnej - 100,00 zł
Koszt startu w rundzie finałowej - mężczyźni 80,00 zł kobiety 60,00 zł.

T

Runda
Trening
Eliminacje – 1 runda
kobiet i mężczyzn:
awans – 12 kobiet i
36 mężczyzn

FINAŁ

PÓŁF.

2 runda Finałowa
mężczyzn:
awans – 20
Półfinał kobiet i
mężczyzn:
awans – 6 kobiet i 10
mężczyzn
Finał kobiet i
mężczyzn:
RoundR-6 kobiet i 10
mężczyzn

Data

Dzieo

19.03.2010

Piątek

Ilośd gier/
smarowanie
14.00 i16.00
Godzina

08.00
20.03.2010

Sobota

12.00
16.00

21.03.2010

21.03.2010

21.03.2010

Niedziela

Niedziela

Niedziela

08.00
11.30
(lewa strona
kobiety,
praw -męż.)
14.00
(lewa strona
kobiety,
praw -męż.)

4 gry na
krótkim +
4 gry na
długim

Ilośd
Miejsc
36
36
36
36

3 gry na
krótkim +
3 gry na
długim

miejsca
1-36

4 gry na
dual condit.

miejsca
1-12 kob. i
1-20
mężcz.

5 gier dla
kobiet i 9
mężcz. na
dual condit.

miejsca
1-6 kob. i
1-10 męż.
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O miejscu zawodników decyduje suma zdobytych punktów zsumowana ze wszystkimi
punktami zdobytymi w poprzednich rundach.

REMISY: wszystkie rundy
W przypadku równej liczby punktów o wyższym miejscu będzie decydowad
wyższa ostatnia rozegrana gra zawodnika do skutku.
Wszystkie gry zostaną rozegrane na ustalonym smarowaniu przez PZK SBS.

Wszystkie gry turnieju rozegrane zostaną systemem amerykaoskim
rzut za rzut zawodnika.
Przed rozpoczęciem rozgrywek każdej rundy eliminacyjnej na torach
zostanie uruchomiona 7-minutowa rozgrzewka.
Przerwa techniczna na smarowanie torów następuje przed każdą rundą.
Po rozegraniu każdych 2 gier w eliminacjach, zawodnicy przesuwają się z lewego toru o 2
tory w lewo, z prawego o 2 tory w prawo. Od II rundy po każdej rozegranej grze.
- Badanie techniczne kul odbywad się będzie wyrywkowo.
W przypadku stwierdzenia u zawodnika nieprawidłowości zawodnik zostanie zdyskwalifikowany zgodnie z
zapisami przepisów koocowych, oraz w ogólnym regulaminie rozgrywek PZK SBS.

UWAGA
CZAS ROZPOCZECIA RUND MOŻE ULEC PRZESUNIĘCIU O OKOŁO 30 MIN ZAWODNICY
ZOBOWIĄZANI SĄ NA STAWIENIE SIĘ DO ROZGRYWEK NA MIN 40 MINUT PRZED
PLANOWANĄ GODZ ROZPOCZĘCIA DANEGO ETAPU ZAWODÓW.

1.

Finały (Round Robin)

zakwalifikowani zawodnicy rozegrają, pojedynki finałowe 1 tor na długim i 1 tor na
krótkim smarowaniu.
Pojedynki są rozgrywane wg formuły round robin z bonusami – każdy gracz rozegra z
każdym rywalem pojedynek składający się z 1 gry.
Przed rozpoczęciem pojedynków na torach załączona zostaje 5 minutowa rozgrzewka,
zaś kolejne pojedynki są rozgrywane bez rozgrzewki;
Za zwycięstwo w pojedynku gracz otrzymuje 20 punktów bonusowych, za remis
10
punktów.
Round Robin kooczy rozgrywki w IMP
Zwycięzcą IMP zostaje zawodniczka/zawodnik który uzyskał najwyższą ilośd punktów
w całym Turnieju IMP wraz z bonusami w rundzie finałowej.
DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW I ZAKOOCZENIE MISTRZOSTW
NAGRODY
Zawodniczki i zawodnicy, z miejsc I do VIII miejsca otrzymują :
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 I miejsce – tytuł Indywidualnego Mistrza Polski , pamiątkowy puchar, złoty medal

oraz prawo reprezentowania Polski na European Cup Individuals ;
 II miejsce tytuł Indywidualnego I Wicemistrza Polski , pamiątkowy puchar, srebrny

medal;
 III miejsce – tytuł II Wicemistrza Polski , pamiątkowy puchar, brązowy medal;
Dodatkowo zostaną ufundowane nagrody rzeczowe –w zależności od pozyskania
Sponsorów.
PROTESTY I ZAŻALENIA
Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostad zgłoszone do Sekretariatu natychmiast po
zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu
sportowym;
PRZEPISY PORZĄDKOWE TURNIEJÓW I LIG BOWLINGOWYCH
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PRZEPISY PORZĄDKOWE TURNIEJÓW I LIG BOWLINGOWYCH

1. Niniejsze przepisy stanowią częśd Ogólnego Regulaminu Rozgrywek. Umieszczane są w
regulaminach turniejów, w celu przypomnienia zawodnikom o części uregulowao Sekcji
Bowlingu Sportowego.
2. Do kompetencji Sędziego Głównego należy:
36 - pilnowanie przestrzegania przepisów sportu bowlingowego, wzywanie obsługi
technicznej torów, korygowanie błędnych wyników na konsolach i inne,
37 - rozstrzyganie sytuacji spornych,
38 - ukaranie zawodnika białą kartką, która skutkuje jako ostrzeżenie,
39 - ukaranie zawodnika żółtą kartką,
40 - ukaranie zawodnika czerwoną kartką, czyli dyskwalifikacja.
3. Ukaranie zawodnika żółtą lub czerwoną kartką za niesportowe zachowanie w czasie
zawodów powoduje automatycznie następujące sankcje od następnego dnia od
zakooczenia zawodów (zgodnie z KRS19.5.1):
- czerwona kartka – dyskwalifikacja na min. 90 dni;
41 - 2 żółte kartki w okresie 6 miesięcy – odsunięcie od gry na min. 30 dni.
4. Zawodnikowi przysługuje odwołanie pisemne od decyzji Sędziego do Kolegium Sędziów
w terminie 24 godzin od zaistniałej sytuacji, która zweryfikuje decyzję z przepisami
regulaminowymi. Koszt odwołania ustala się na 150 zł., zwrotne zawodnikowi po
pozytywnym rozpatrzeniu odwołania w wysokości 50%.
5. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badao lekarskich wydanych
przez właściwego lekarza. W przypadku zawodników do 21 roku życia honorowane są
wyłącznie badania sportowe.
6. Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na
konsoli, usuwanie przeszkód technicznych, samowolne rozstrzyganie spornych sytuacji.
W każdym z takich przypadków należy powiadomid Sędziego.
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7. Podczas gier turniejowych istnieje całkowity zakaz przebywania osób postronnych w
strefie torów, z wyjątkiem zgłoszonych na piśmie przed zawodami trenerów. Strefę
torów określa Sędzia Główny.
8. Istnieje całkowity zakaz występowania w zawodach w stroju innym niż strój bowlingowy,
natomiast w imprezach centralnych (Prolog, PP, wszystkie mistrzostwa) oraz ligach
wymagany jest strój klubowy.
9. Istnieje całkowity zakaz trzymania na stolikach przy podajnikach jakichkolwiek otwartych
napojów, większych oraz ciepłych artykułów spożywczych lub wszelkich przedmiotów lub
substancji, które mogą mied jakikolwiek wpływ na grę innych zawodników.
10. Zawodnik nie ma możliwości przystąpienia do gier turniejowych, gdy się na nie spóźnił,
jeżeli odpowiednio wcześniej nie powiadomi Sędziego. Sędzia może postanowid o
opóźnieniu startu turnieju lub określonej pary torów, jednakże nie dłużej niż o 10 minut,
jeżeli zawodnik spóźni się z przyczyn od niego niezależnych.
11. Palenie tytoniu podczas zawodów jest dozwolone tylko i wyłącznie w strefie
wyznaczonej. Zawodnicy, którzy uczestniczą w zawodach, mogą palid również tylko w
tych miejscach oraz jedynie podczas przerw między blokiem gier. Za palenie papierosów
w stroju sportowym grozi sankcja od upomnienia do 3 miesięcy dyskwalifikacji.
12. Zawodnik przystępując do zawodów lub po zapisaniu się na nie, zobowiązuje się do
sprawdzenia alkomatem przez Sędziego turnieju swojej trzeźwości, który ma podejrzenia
o używanie alkoholu. W przypadku odmowy, jak również stwierdzeniu nietrzeźwości,
Sędzia podejmuje decyzję o ukaraniu zawodnika czerwoną kartką i przekazuje sprawę do
Komisji Gier i Dyscypliny. Za znajdowanie się w stanie nietrzeźwym podczas zawodów lub
spożywanie napojów alkoholowych w ich trakcie sankcją jest dyskwalifikacja na okres od
2 miesięcy do 1 roku, natomiast za grę w stanie nietrzeźwym - od 3 miesięcy do 2 lat.
13. Nie stawienie się na ceremonii dekoracji bez udokumentowanego usprawiedliwienia oraz
zgody Sędziego i organizatora dyskwalifikuje zawodnika z rankingu oraz pozbawia
wszelkich praw do nagrody. Na dekoracji obowiązuje również strój dostosowany do rangi
zawodów, czyli zgodny z punktem 8 niniejszego regulaminu. Zawodnikowi grozi za
powyższe przewinienia dodatkowo sankcja od nagany do 3 miesięcy dyskwalifikacji.
14. Podczas rozgrywek może zostad przeprowadzone wyrywkowe ważenie kul zawodników.
W przypadku stwierdzenia, że zawodnik gra lub grał kulą, która nie spełnia wymagao
technicznych, Sędzia dyskwalifikuje zawodnika z dalszej gry oraz anuluje wszystkie
uzyskane przez niego wyniki w całym turnieju.
15. W przypadku dyskwalifikacji zawodnika ranking zawodów automatycznie ulega zmianie.
16. Ukaranie zawodnika czerwoną kartką zgłaszane jest do WTBA i ETBF co skutkuje zakazem
gry w zawodach organizowanych przez te organizacje.
17. Interpretacja regulaminu podczas zawodów należy do Sędziego Głównego turnieju.
18. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane zgodnie i z
zapisami WTBA: General Playing Rules, Kręglarskim Regulaminem Sportowym, Ogólnym
Regulaminem Rozgrywek oraz Etyką w Bowlingu przez Komisję Gier i Dyscypliny SBS, a
drugiej instancji przez Zarząd PZK SBS.
19. Zarząd PZK SBS nie planuje zmian niniejszego Regulaminu, jednakże zastrzega sobie taką
możliwośd w przypadku obiektywnych problemów z realizacją poszczególnych punktów.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji Gier i Dyscypliny i Zarządu PZK
SBS.
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Regulamin sporządził
Adam Martin
Zatwierdzono przez Prezydium SBS w dn.11.07.2009r
Poprawki naniesiono 13.01 oraz 05.03.2010.
Zmiany wprowadzono i zatwierdzono przez Zarząd PZK SBS dnia 10.03.2010r

Formularz zgłoszeniowy kul:

POLSKI ZWIĄZEK KRĘGLARSKI
SEKCJA BOWLINGU SPORTOWEGO
60-808 Poznao ul. Zeylanda 5 Tel. +48 61 843-63-28 Fax. +48 61 843-63-29
KONTO PZK W PKO BP III Oddział Poznao 75 1020 4027 0000 1702 0399
4555

………………….dn.

LISTA KUL
ZGŁOSZONYCH DO GRY

ZAWODNIK……………………………………………………………………………….
Nr lic. Nazwisko i Imię

nr kuli

nazwa

waga

Kontrola
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……………………………………..
podpis
Polski Związek Kręglarski Sekcja Bowlingu Sportowego
informuje o możliwości zgłoszenia maksimum 6 kul do rozgrywek IMP.

Pouczenie:
W każdych rozgrywkach PZK SBS możliwe jest wyrywkowe badanie kul zawodników.
W przypadku stwierdzenia niepoprawnego nawiercenia, zawodnik zostanie natychmiast
zdyskwalifikowany.
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