Track Open 2013
Leszno: 11-14.07.2013

Letni turniej bowlingowy:

"TRACK OPEN 2013"
Miejsce rozgrywania turnieju:

Termin rozgrywania zawodów: 11.07.2013 – 14.07.2013

Regulamin Turnieju
Bezpośredni Organizator Turnieju:
Bowling Club Leszno
ul. Niepodległości 70, 64-100 Leszno
www.bowlingclub.info
Tel: 0-65-520 45 74
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Organizator turnieju:

tel: 0-65-520 45 74
zapisy na turniej:

Track Open 2013
Leszno: 11-14.07.2013
INFORMACJA OGÓLNA
1. Turniej odbędzie się w kategorii:
A -głównej
B – zawodników ze średnią do 160 pkt. i amatorów
C- kuli hausbowl będącej na wyposażeniu kręgielni w Lesznie.
2. Turniej w kategorii głównej (A),(B),(C) obejmuje handicapy dla kobiet w wysokości 8 pkt. z
zastrzeżeniem kobiet amatorów w grupie „B” jak poniżej.
3. Turniej w kategorii (B) obejmuje handicapy dla amatorów: w wysokości 8 punktów dla mężczyzn,
kobieta amator otrzymuje 16 punktów.
4. Każdy zawodnik, chcący zagrać w kategorii „B”, musi wskazać organizatorowi turnieju, miejsce na
liście średnich prowadzonych przez PZKSBS, z której to wynika, iż w sezonie 2012/2013 posiada
średnią nie większą niż 160 punktów. Zawodnicy nie widniejący na liście PZKSBS w średnich sezonu
2012/2013 będą traktowani jako zawodnicy z prawem startu w kategorii „B”.
5. W kategorii „C” może zagrać wyłącznie amator nie posiadający średniej w PZKSBS .
Każdy zawodnik zgłaszający uczestnictwo w turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb organizacji turnieju oraz prowadzenia klasyfikacji na listach
www.infobowling.pl.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w zawodach może wziąć osoba pełnoletnia (osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę
przynajmniej jednego rodzica na udział w zawodach), która zapisze się na listę startową.
2. Zapisów można dokonywać automatycznie ON-LINE poprzez stronę www.infobowling.pl .
3. Pierwszeństwo zapisów do eliminacji na sobotę w dniu 13 lipca 2013, mają zawodnicy z poza Leszna.
4. W celu uniknięcia nieporozumień zawodnicy z list startowych nie będą mogli podejmować decyzji kto
będzie grał za nich w przypadku ich rezygnacji. Miejsca te zostaną zajęte przez osoby z list rezerwowych
według kolejności zapisów.
5. Listę rezerwową prowadzić będzie kręgielnia: Bowling Club w Lesznie. Zapisy na listę rezerwową będą
przyjmowane wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu kręgielni:

0-65-520 45 74
6. Zawodnik uiszcza opłatę przed rozpoczęciem każdej tury, do której został zapisany.
7. Losowanie torów następuje przed rozpoczęciem każdej tury w eliminacjach.
8. W półfinałach i finałach, zawodnicy rozstawieni zostaną na torach wg klasyfikacji w dół, rozpoczynając
od zawodnika z nr 1 od pierwszego lewego toru.
9. W finałach grę rozpoczyna zawsze zawodnik notowany niżej w półfinałach.
10. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów regulaminu turnieju.
11. Każdy z zawodników zobowiązany jest do stawienia się w kręgielni na minimum 15 minut przed
planowaną godziną rozpoczęcia danego etapu turnieju.
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TURY ELIMINACYJNE:

Tura

Dzień

Data

Godzina

Ilość
miejsc

Cena
eliminacji

Cena reentry

1

Czwartek

11.07.2012

14:00

15

70 zł

-

2

Czwartek

11.07.2012

17:00

15

90 zł

80 zł

3

Czwartek

11.07.2012

20:00

15

90 zł

80 zł

4

Piątek

12.07.2012

14:00

15

70 zł

70 zł

5

Piątek

12.07.2012

17:00

15

100 zł

90 zł

6

Piątek

12.07.2012

20:00

15

100 zł

90 zł

7

Sobota

13.07.2012

09:00

15

80 zł

80 zł

8

Sobota

13.07.2012

12:00

15

100 zł

100 zł

9

Sobota

13.07.2012

15:00

15

100 zł

100 zł

10

Sobota

13.07.2012

18:00

15

100 zł

100 zł

Desperado
Sobota
13.01.2012
21:00
15
40 zł
Organizator zastrzega sobie prawo do dodania dodatkowej tury w eliminacjach.

40 zł

Eliminacje
1. Każdy z zawodników rozgrywa 6 gier eliminacyjnych, których suma decyduje o awansie do
następnej rundy rozgrywek. Kobiety otrzymują 8 pkt. bonusu do każdej gry.
2. Przed rozpoczęciem każdej tury na wszystkich torach obowiązuje rozgrzewka (5 minut).
3. Przejście co 3 gry o 2 tory, zawodnicy z torów nieparzystych przesuwają w lewo, natomiast
zawodnicy z torów parzystych w prawo.
4. Minimalna ilość osób w turze eliminacyjnej 3 (3osoby na parze torów).
5. Smarowanie przed każdym składem eliminacyjnym.
6. Liczba re-entry nie limitowana.
7. Wyniki z najlepszej tury decydują o klasyfikacji do rundy półfinałowej.
8. Desperado rozegrane zostanie bez smarowania.
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FINAŁ C
udział w finale jest bezpłatny
Godzina 9.00 niedziela 14.07.2013 – tor 1,2
1. Do finału awansuje z klasyfikacji grupy „C” - 4 najlepszych zawodników + 1 najlepszy z Desperado ze
średnią poniżej 160 pkt. z poprzedniego sezonu zarejestrowaną w PZK SBS lub zawodników amatorów
nie zarejestrowanych w PZK SBS w poprzednim i aktualnym sezonie.
2. Każdy ze startujących rozegra 6 gier na parze torów: tor nr 1 i 2.
3. Rundy zostaną rozegrane systemem zmiennych torów (systemem amerykańskim) bez przejścia.
4. Przed rozpoczęciem finału na torach załączona zostanie 5 min rozgrzewka.
5. Na parze torów może znajdować się do 5 zawodników.
6. O końcowym wyniku w grupie „C” zadecyduje suma punktów z 6 gier finałowych + wynik z eliminacji.

Półfinał B
Koszt startu wynosi 30 złotych
Godzina 09.00 niedziela 14.07.2013 – tory nr 3,4,5,6
1. Do półfinału "B" awansuje z ogólnej klasyfikacji grupy "B" 8 najlepszych zawodników + 2 najlepszych
z Desperado którzy posiadają średnią do 160 pkt. zarejestrowaną w PZK SBS sezonu 2012/2013.
2. Każdy ze startujących rozegra 6 gier.
3. Półfinał rozegrany zostanie na 2 parach torów tzn: 4-torach: tory nr 3,4,5,6.
4. Gry zostaną rozegrane systemem zmiennych torów (systemem amerykańskim) przejście po 3 grach na
sąsiadująca parę torów na których rozgrywany jest półfinał „B”.
5. Przed rozpoczęciem rundy na torach załączona zostanie 5 min rozgrzewka.
6. Na parze torów może znajdować się do 5 zawodników.
7. O awansie do rozgrywek finałowych turnieju decyduje najwyższa suma gier z rundy półfinałowej +
wynik z eliminacji
8. Do rundy finałowej awansuje 4 zawodników z najwyższymi wynikami po półfinałe.

Półfinał A
Koszt startu wynosi 30 złotych
Godzina 12.30 niedziela 14.07.2013 – tory 1,2,3,4,5,6
1. Do półfinału awansuje z ogólnej klasyfikacji grupy „A” - 12 najlepszych zawodników + 3 najlepszych z
Desperado.
2. Każdy ze startujących rozegra 6 gier.
3. Gry zostaną rozegrane systemem zmiennych torów (systemem amerykańskim) przejście co 2 gry
(zawodnicy z torów parzystych o 2 tory w prawo, zawodnicy z torów nieparzystych o 2 tory w lewo).
4. Przed rozpoczęciem półfinału na torach załączona zostanie 5 min rozgrzewka.
5. Na parze torów może znajdować się do 5 zawodników.
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6. O awansie do rozgrywek finałowych turnieju decyduje najwyższa suma gier z rundy półfinałowej +
wynik z eliminacji
7. Do rundy finałowej awansuje 4 zawodników z najwyższymi wynikami po półfinale.

FINAŁ B - pojedynki
udział w finale jest bezpłatny
Godzina 15.30 niedziela 14.07.2013 – tor nr 5,6
1. Zawodnik z miejsca 4 zagra jedną grę z zawodnikiem z miejsca 3 po półfinale. Zwycięzca awansuje
dalej. W przypadku remisu decyduje rzut jednej kuli do skutku.
2. Zwycięzca 1 pojedynku zagra z zawodnikiem nr 2 po półfinale jedną grę. Zwycięzca awansuje dalej.
W przypadku remisu decyduje rzut jednej kuli do skutku.
3. Zwycięzca 2 pojedynku zagra jedną grę ze zwycięzcą półfinału. Jeśli ją przegra turniej wygrywa
zwycięzca tej gry. Jeśli zwycięzca pojedynku 2 pojedynku wygra grę z najlepszym zawodnikiem po
półfinałach lub ją zremisuje, zawodnicy rozegrają 2 grę. W tej sytuacji o zwycięstwie w turnieju
zadecyduje suma punktów w 2 grach tego pojedynku Finałowego. W przypadku remisu po 2 grach
zawodnicy rozegrają pojedynek jednej kuli do skutku.

FINAŁ A - pojedynki
udział w finale jest bezpłatny
Godzina 15.30 niedziela 14.07.2013 – tor nr 3,4
4. Zawodnik z miejsca 4 zagra jedną grę z zawodnikiem z miejsca 3 po półfinale. Zwycięzca awansuje
dalej. W przypadku remisu decyduje rzut jednej kuli do skutku.
5. Zwycięzca 1 pojedynku zagra z zawodnikiem nr 2 po półfinale jedną grę. Zwycięzca awansuje dalej.
W przypadku remisu decyduje rzut jednej kuli do skutku.
6. Zwycięzca 2 pojedynku zagra jedną grę ze zwycięzcą półfinału. Jeśli ją przegra turniej wygrywa
zwycięzca tej gry. Jeśli zwycięzca pojedynku 2 pojedynku wygra grę z najlepszym zawodnikiem po
półfinałach lub ją zremisuje, zawodnicy rozegrają 2 grę. W tej sytuacji o zwycięstwie w turnieju
zadecyduje suma punktów w 2 grach tego pojedynku Finałowego. W przypadku remisu po 2 grach
zawodnicy rozegrają pojedynek jednej kuli do skutku.
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NAGRODY

Miejsce:

Grupa A

Grupa B

Grupa C

1

1 000 zł
Kula Track 811C/T 15 lbs
700 zł
Kula Track 503T 15 lbs
500 zł
Torba Premium 2 Ball Tote
400 zł
Ręcznik Track Cotton Towel
200 zł
Zegar Track Clok
200 zł
Ręcznik Track Cotton Towel
200 zł
Ręcznik Track Cotton Towel
200 zł
Track Grip Sack
200 zł
Track Grip Sack
200 zł
Track Grip Sack
200 zł
200 zł
100 zł
100 zł
100 zł
4 500 zł

500 zł
Kula Track 811C/T 15 lbs
300 zł
Kula Track 503T 15 lbs
200 zł
Torba Premium 2 Ball Tote
100 zł
Ręcznik Track Cotton Towel
100 zł
Zegar Track Clok

300 zł
Kula Track 503T 15 lbs

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SUMA:

Nagrody dodatkowe:
Najwyższa pierwsza gra w eliminacjach:
Najwyższa pierwsza gra w czwartek:
Najwyższa pierwsza gra w piątek:
Najlepszy wynik w entry - kobieta amator
Najwyższa gra w eliminacjach "hausbowl"
Pierwsze 300 w turnieju:

Zegar Track Clok
Zegar Track Clok
Zegar Track Clok
Zegar Track Clok

Ręcznik Track Cotton Towel
Track Grip Sack
Track Grip Sack
Track Grip Sack

1 200 zł

300 zł

Kula Track 503 T 15 lbs
Kula Track 912 T 15 lbs
Kula Track 706 A 15 lbs
Torba Premium 2 Ball Tote
Ręcznik Track Cotton Towel
1000 złotych
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Protesty i zażalenia
Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do organizatora turnieju natychmiast po
zaistnieniu sytuacji spornej.
Ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny turnieju.
Wszelkie protesty dotyczące zawodów należy zgłosić do 14.07.2013 do godziny 24:00.
Koszt wniesienia protestu wynosi 150 złotych.
Protesty będą rozpatrywane przez organizatora w terminie 14 dni od daty złożenia.
Przepisy porządkowe
Wszyscy startujący zobowiązani są do stawienia się w sekretariacie turnieju w celu opłacenia
startowego (płatność przyjmowana będzie wyłącznie gotówką), sprawdzenia dokumentów
zawodniczych, losowania torów oraz odebrania formularzy ewidencji wyników najpóźniej na 30
minut przed rozpoczęciem gier.
Organizator kategorycznie zabrania, pod karą wykluczenia z zawodów, wnoszenia oraz spożywania
napojów i posiłków nie zakupionych na terenie kręgielni.
Zmiany regulaminu
Nie planuje się zmian powyższego regulaminu, jednakże organizator zastrzega sobie taką możliwość
w przypadku obiektywnych problemów z realizacją jego poszczególnych punktów.

Smarowanie torów na stronie
turnieju: www.infobowling.pl
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