I Grand Prix Polski sezonu 2011/2012
Ranga „GOLD”
Termin rozgrywania zawodów: 12.09.2011 – 18.09.2011
Miejsce rozgrywania zawodów:

Kręgielnia „Tokyo Station” ul. Tczewska 57, 83-031 Łęgowo, tel.: 058 683 00 86

Pula nagród: 20.000 zł
W tym pieniężne: 10.000 zł
+ rzeczowe o wartości 10.000 zł

Bezpośredni organizator turnieju: Kuba Gapiński tel: 512- 123 403
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Organizator cyklu turniejów GPP:

Regulamin Turnieju
INFORMACJA OGÓLNA
1. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach: A (głównej) oraz C (amatorskiej).
2. Turniej w kategorii głównej (A) obejmuje bonusy i handicapy dla zawodników. Zostanie on
rozegrany wg formuły podwójnego finału, który w Polsce pojawi się po raz pierwszy,
natomiast wielokrotnie była prezentowana na turniejach europejskich. Polega to na tym, że
wszyscy zawodnicy biorą udział w walce o najwyższe trofeum, natomiast tym, którzy nie
dostaną się do finału A , doliczany jest handicap oraz bonusy. Rozgrywają oni finał B.
3. Kategoria C jest dla nowych zawodników oraz tych, którzy posiadają średnią poniżej 160
punktów z poprzedniego sezonu.
4. Bonusy we wszystkich kategoriach i finałach dostają kobiety w wysokości 8 punktów do
każdej gry.
5. Handicapy (tylko kategoria A) oblicza się na podstawie średniej PZK z poprzedniego sezonu
w następujący sposób: (200 punktów - średnia z sezonu 2010/2011) x 80%, zaokrąglane do
liczby całkowitej w dół. W przypadku braku średniej, zawodnikowi losuje się 3 gry, które
utworzą średnią i handicap, jednakże jest on obliczany dla każdej rundy eliminacyjnej
osobno.

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. Zawodnicy muszą posiadać ważną licencję bowlingową PZK SBS oraz badania lekarskie.
3. Zapisów można dokonywać drogą e-mail na sbs@pzksbs.pl podając nr licencji, imię i
nazwisko zawodnika oraz terminy eliminacji.
4. Każdy zawodnik w momencie dokonania zapisu zobowiązuje się do uregulowania płatności
za wszystkie zarezerwowane miejsca eliminacyjne, również jeżeli nie będzie uczestniczył w
turnieju. W przypadku nie uiszczenia płatności klub zawodnika jest ich gwarantem pod
rygorem niedopuszczenia do kolejnych rozgrywek.
5. 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.
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6. Zawodnik uiszcza opłatę przed rozpoczęciem każdej tury, do której został zapisany.
7. Losowanie torów następuje przed rozpoczęciem każdej tury.
8. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów regulaminu
turnieju.
9. Każdy z zawodników zobowiązany jest do stawienia się w kręgielni na minimum 30 minut
przed planowaną godziną rozpoczęcia danego etapu turnieju.

ELIMINACJE:
Tura

Dzień

Data

Godzina

Ilość miejsc

Cena eliminacji

Cena re-entry

1

Poniedziałek

12.09.2011

17:00

24

70 zł

-

2

Poniedziałek

12.09.2011

20:00

24

70 zł

70 zł

3

Wtorek

13.09.2011

17:00

24

90 zł

80 zł

4

Wtorek

13.09.2011

20:00

24

90 zł

80 zł

5

Środa

14.09.2011

14:00

24

90 zł

80 zł

6

Środa

14.09.2011

17:00

24

90 zł

80 zł

7

Środa

14.09.2011

20:00

24

90 zł

80 zł

8

Czwartek

15.09.2011

14:00

24

100 zł

90 zł

9

Czwartek

15.09.2011

17:00

24

100 zł

90 zł

10

Czwartek

15.09.2011

20:00

24

100 zł

90 zł

11

Piątek

16.09.2011

13:00

30

120 zł

110 zł

12

Piątek

16.09.2011

17:00

30

120 zł

110 zł

13

Piątek

16.09.2011

21:00

30

120 zł

110 zł

14

Sobota

17.09.2011

9:00

30

130 zł

120 zł

15

Sobota

17.09.2011

13:00

30

130 zł

120 zł

16

Sobota

17.09.2011

17:00

30

130 zł

120 zł

17

Sobota

17.09.2011

21:00

30

130 zł

120 zł

Niedzielny udział w półfinałach oraz finałach - 40 zł
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1. Każdy z zawodników rozgrywa 6 gier eliminacyjnych (ewentualnie re-entry), których suma
decyduje o awansie do następnej rundy rozgrywek
2. Przed rozpoczęciem każdej tury na wszystkich torach obowiązuje rozgrzewka (po 2 minuty
dla zawodnika).
3. Przejście co 2 gry, zawodnicy z torów nieparzystych przesuwają się o 4 tory w lewo,
natomiast zawodnicy z torów parzystych o 4 tory w prawo, minimalna ilość osób grających
w turze to 9 osób.
4. Smarowanie Ratio: 6-4 do 1 przygotowane przez Komisję Techniczną SBS
5. Do dalszej gry awansują:
Kategoria „A” Półfinał „A”
-

20 najlepszych zawodników z eliminacji po klasyfikacji bez handicapu – awansują do
półfinału A + najlepszy zawodnik z poniedziałku, wtorku, środy i czwartku (łącznie 24 ),
jeżeli tez sam zawodnik, będzie najlepszym zawodnikiem więcej niż jeden raz w dniach od
poniedziałku do czwartku, to do awansu liczy mu się wynik najlepszy oraz dzień w którym
ten wynik osiągnął. Z dnia kiedy osiągnął wynik słabszy od najlepszego awansuje kolejny
zawodnik za zawodnikiem który ma już awans do dalszej gry.

-

Kategoria „A” Finał „B”
12 najlepszych zawodników z eliminacji po klasyfikacji z handicapem, którzy nie dostali się
do finału A – awansują do finału B

-

Kategoria „C”
o klasyfikacji w turnieju będzie decydował najlepszy wynik z eliminacji lub re-entry. W tej
kategorii finał nie będzie rozgrywany.

6. W przypadku remisu w całym turnieju o pozycja zawodnika decyduje wyższa ostatnia gra z
bonusem, bez handicapu.

PÓŁFINAŁ A (Niedziela 10:00)
1. 24 osób po eliminacjach rozegra 6 gier od zera. Rozstawienie na torach zgodnie z zajętym
miejscem po 2 osoby na torze. Zawodnik z pozycji 1 tor 1, miejsce 24 tor 12. Przejście co grę
wszyscy w prawo o 2 tory.
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FINAŁ B (Niedziela 13:30)
1. W finale B udział weźmie 12 osób wg klasyfikacji z handicapem i bonusem po eliminacjach,
które nie dostały się do finału A. Handicap i bonus pozostaje do końca turnieju.
2. Finał odbędzie się wg formuły pojedynków - Round Robin od zera. Za zwycięstwo zawodnik
otrzymuje dodatkowo 30 pkt, za remis 10.
3. Przed rozpoczęciem gier obowiązuje 5-minutowa rozgrzewka.
4. Zwycięzcą zostanie osoba, która zdobędzie najwyższą sumę punktów.
.

FINAŁ A (Niedziela 15:30)
1. W finale A udział weźmie 12 osób wg klasyfikacji po półfinale A.
2. Finały odbędą się wg formuły pojedynków - Round Robin + Półfinał. Za zwycięstwo
zawodnik otrzymuje dodatkowo 30 pkt, za remis 10.
3. Przed rozpoczęciem gier obowiązuje 5-minutowa rozgrzewka.
4. Zwycięzcą zostanie osoba, która zdobędzie najwyższą sumę punktów RR + Półfinał.

PUNKTACJA DO CYKLU GPP
Zawodnicy otrzymują punkty wg tabeli ogólnej punktacji GPP za turniej rangi GOLD w
następującej kolejności:
1.
2.
3.
4.

Finał A – wg zajętych miejsc
Finał B – wg zajętych miejsc
Półfinał A – wg zajętych miejsc dla osób, które nie dostały się do żadnego z finałów
Eliminacje – wg rankingu bez handicapu, ale z bonusem

PUNKTACJA RANKINGU KADRY
Zawodnicy otrzymują punkty wg tabeli ogólnej punktacji Kryteriów w następującej kolejności:
Finał A – wg zajętych miejsc z rozróżnieniem kategorii mężczyzn i kobiet
Półfinał A – wg zajętych miejsc z rozróżnieniem kategorii mężczyzn i kobiet
Eliminacje – wg rankingu bez handicapu
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NAGRODY pula 10.000 zł + 10.000 nagrody rzeczowe
GRUPA „A”, FINAŁ „A” do 20 miejsca
1 miejsce – 1800 zł + ROTO GRIP ( Kula + wózek + akcesoria do gry) wartość ok. 1.000 zł
2 miejsce – 1200 zł + ROTO GRIP ( Kula + wózek + akcesoria do gry) wartość ok. 1.000 zł
3 miejsce – 700 zł + ROTO GRIP ( Kula + wózek + akcesoria do gry) wartość ok. 1.000 zł
4 miejsce – 500 zł
5 -12 miejsce – 250 zł
13-20 miejsce – 150 zł

FINAŁ „B” pierwsze 10 miejsc:
1 Nagrody rzeczowe ROTO GRIP ( Kula + wózek + akcesoria do gry) wartość ok. 1.000 zł
2 Nagrody rzeczowe ROTO GRIP ( Kula + wózek + akcesoria do gry) wartość ok. 1.000 zł
2 Nagrody rzeczowe ROTO GRIP ( Kula + wózek + akcesoria do gry) wartość ok. 1.000 zł
4 miejsce – 500 zł
5 miejsce – 300 zł
6 miejsce – 200 zł
7 miejsce – 150 zł
8 miejsce – 150 zł
9 miejsce – 150 zł
10 miejsce – 150 zł

GRUPA „C” Amatorzy
1 miejsce – bon o wartości 500 zł do www.bowling-shop.pl
2 miejsce – bon o wartości 300 zł do www.bowling-shop.pl
3 miejsce – bon o wartości 200 zł do www.bowling-shop.pl

ELIMINACJE:
Najlepszy zawodnik poniedziałku

( Kula + wózek + akcesoria do gry) wartość ok. 1.000 zł

Najlepszy zawodnik wtorku

( Kula + wózek + akcesoria do gry) wartość ok. 1.000 zł

Najlepszy zawodnik środy

( Kula + wózek + akcesoria do gry) wartość ok. 1.000 zł

Najlepszy zawodnik czwartku

( Kula + wózek + akcesoria do gry) wartość ok. 1.000 zł
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Pamiątkowe Puchary dla 1-3 miejsc w kategoriach A i C.

Firma Coca-Cola Polska z siedzibą w Gdyni po raz kolejny już wspiera nasz
turniej fundując napoje dla wszystkich uczestników.
Jak zawsze dzięki uprzejmości zarządu Pensjonatu „Pod Lipami” każdy z graczy, którzy wezmą udział
w turnieju może skorzystać ze zniżki w wysokości 20% na nocleg w pensjonacie. Rezerwacji pokoju
można dokonać telefonicznie pod numerem:
+48 58 692 04 06.
Oczywiście nie zabraknie u nas również akcentu poza bowlingowego, tak lubianego przez rzesze
graczy. Oprócz tradycyjnego już turnieju pokerowego przygotowaliśmy tym razem niespodziankę
dla wszystkich amatorów odrobiny hazardu. O tym, czym jest owa niespodzianka przekonacie się
już w połowie września podczas:
Roto Grip Open.
Protesty i zażalenia
- Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do organizatora turnieju natychmiast po
zaistnieniu sytuacji spornej. Będą one rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu
sportowym.
- Ostateczną decyzję w powyższych sprawach podejmuje sędzia główny turnieju.
- Wszelkie protesty dotyczące zawodów należy zgłosić do 18 września 2011 do godziny 24:00.
- Koszt wniesienia protestu wynosi 150 złotych.
- Protesty będą rozpatrywane przez komisję gier i dyscypliny w terminie 14 dni od daty złożenia.
- Składającemu protest przysługuje prawo do odwołania się od decyzji komisji gier i dyscypliny do
zarządu PZK SBS, którego decyzja jest ostateczna.
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.
- Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności do przydziału akredytacji dla reporterów oraz
fotoreporterów. Wszelkie naruszenia tego zapisu mogą powodować skutki prawne. Każdy ze
startujących zawodników przystępując do zawodów wyraża zgodę na udostępnienie swojego
wizerunku do celów reklamowych organizatora oraz PZK SBS.
Zmiany regulaminu
Nie planuje się zmian powyższego regulaminu, jednakże organizator zastrzega sobie taką możliwość
w przypadku obiektywnych problemów z realizacją jego poszczególnych punktów.
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