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Data Mistrzostw 10- 11 marca 2012

Informacje ogólne

Organizatorzy Kręgielnia „Zorza” Namysłów , PinPro , PZK SBS

Sędzia zawodów Tomasz Janicki

Komisja techniczna Tomasz Janicki

Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet – Namysłów 2012

Status zawodów

w Mistrzostwach mogą wziąd udział zawodniczki posiadające ważną roczną

licencję PZK- SBS, obywatelstwo polskie oraz ważne badania lekarskie
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z 12 gier

w niedzielę 9 finalistek rozegra kolejne 6 gier (medium)

w eliminacjach każda z Pao rozegra 6 gier na smarowaniu medium

12 zawodniczek z najwyższym wynikiem dogrywa 6 gier na smarowaniu long

do niedzielnych finałów kwalifikuje się 9 zawodniczek z najwyższym wynikiem

na terenie kręgielni działa wi-fi

Wykresy smarowao zostaną podane na www.pzksbs.pl w czwartek 08 marca

Format zawodów

w poniedziałek 05 marca

Minimalna ilośd zawodniczek aby tura eliminacyjna się odbyła na starcie musi stanąd minimum 9 zawodniczek

Oprawa medialna wyniki będą uaktualniane co grę i dostępne na www.pzksbs.pl oraz www.pinpro.pl

w dogrywaniu kolejnych sześciu gier- 1 i 2- tor nr 1, 3- tor nr 2, 4 i 5- tor nr 3 etc

Tury eliminacyjne nr 1 i 2 w turze eliminacyjnej nr 2 zagrają zawodniczki wyżej sklasyfikowane w rankingu

„średnie sezonu” -lista nazwisk zostanie podana na www.pzksbs.pl  

Losowanie torów przed turami eliminacyjnymi będzie losowanie torów. W dogrywaniu pierwszych

6 gier gramy wg zasady; zawodniczki pierwsza i druga  po eliminacjach tor nr 1,

3 i 4- tor nr 2 etc

Rejestracja 20 min przed podaną godziną danej tury

Zapisy do niedzieli 04 marca 2012, na www.pzksbs.pl

Sposób przesuwania się w eliminacjach i dogrywaniach - po każdej grze o 2 tory w prawo

Adres kręgielni Kręgielnia Zorza, 46- 100 Namysłów, ul. Wały Jana III 5

Opłaty 100 zł, płatne gotówką
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dogrywanie kolejnych 6 gier (top 9) niedziela, godz. 10.00

Round of Robin (top 6) niedziela, godz. 14.00

terminarz zawodów

eliminacje tura nr 1 sobota, godz. 08.00

eliminacje tura nr 2 sobota, godz. 11.00

dogrywanie 6 gier (top 12) sobota, godz. 15.30

po 18 grach Mistrzostw

Zwyciężczyni tegorocznych Mistrzostw Polski będzie reprezentowad Polskę w

Europejskim Pucharze Mistrzów w Den Haag, w Holandii

w przypadku remisu po RR o wyższym miejscu decyduje wynik bezpośredniego

pojedynku między remisującymi zawodniczkami, w przypadku nie rozstrzygnięcia

wyższe miejsce w IMP 2012 zajmie zawodniczka wyżej sklasyfikowana  

w przypadku remisu po 6, 12 i 18 grach o wyższym miejscu decyduje

wyższa ostatnia gra zawodniczki, następnie przedostatnia, następnie 3 od kooca

i tak do momentu rozstrzygnięcia remisu

Cały turniej będzie rozegrany wg formuły total pinfall

Mistrzynią Polski zostanie zawodniczka z najwyższą ilością punktów po 23 grach + bonusy

za wygranie pojedynku w RR zawodniczki otrzymują 20 pkt bonusu

za remis 10 pkt bonusu

6 zawodniczek z najwyższym wynikiem po 18 grach zagra w Round Robin (long)
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III miejsce Puchar + brązowy medal

Kręgielnia „Zorza” zobowiązała się ufundowad dodatkowe nagrody. Szczegóły zostaną podane wkrótce

Nagrody

I miejsce Puchar + złoty medal + pokrycie kosztów wpisowego i zakwaterowania na ECC

II miejsce Puchar + srebrny medal

Hotel Zorza, Hotel Polonia

adres hotelu Zorza 46 -100 Namysłów, ul. Wały Jana III 2

adres hotelu Polonia 46- 100 Namysłów, ul. Wały Jana III 3

tel kontaktowy ws rezerwacji Tomek Janicki +48 880 255 888

uroczystośd wręczenia medali Mistrzostw Polski - niedziela, godz. 17.00
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