OPEN 2012

OPEN 2012
Ranga „GOLD”
Termin rozgrywania zawodów: 11.04.2012 – 22.04.2012
Miejsce rozgrywania zawodów:

Kręgielnia „FANTASY PARK” w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza ul. Broniewskiego
90, 87-100 Toruń

Pula nagród: 30.000 zł
W tym pieniężne: 11.000 zł
+ rzeczowe o wartości 19.000 zł
ufundowane przez STORM „Bowlers Company”.
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OPEN 2012
Turniej zaliczany do rankingu kadry seniorów oraz Grand Prix Polski przez PZK.

ORGANIZATORZY:

Bolesławiec

Toruń

TERMIN TURNIEJU
1. Eliminacje: 11.04.2012 – 21.04.2012,
2. Finały: 22.04.2012.
WARUNKI UCZESTNICTWA
-

W turnieju może wziąć udział każda osoba pełnoletnia (osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną
zgodę przynajmniej jednego rodzica na udział w zawodach), która zapisze się na listę startową.

-

Zawodnicy muszą posiadać ważną licencję PZK SBS i badania lekarskie, z jednorazową (bezpłatną)
licencją mogą wystąpić w grupie C wyłącznie amatorzy i zawodnicy, którzy w sezonie 2010/11
uzyskali średnią niższą niż 160 pkt.

-

Zapisy do rund eliminacyjnych przyjmowane będą od dnia 02.04.2012r wyłącznie na stronie
www.gpp.info.pl po utworzeniu konta do turnieju.
W przypadku problemów pomoc pod numerem telefonu 665-10 90 60 (Paulina Kotylak).

-

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. Organizator nie pobierze opłaty w wypadku nie wystartowania, o ile na danej
turze będzie komplet zawodników,
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-

Zawodnicy, którzy nie wykupili licencji PZK SBS na sezon 2011/12, a w sezonie 2010/11 uzyskali
średnią powyżej 160 pkt./grę zobowiązani są wykupienia licencji i potwierdzenia tego dowodem wpłaty
na konto PZK SBS w ING Bank 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360.

-

Oficjalną stroną turnieju, na której pojawią się listy startowe oraz wyniki, jest www.gpp.info.pl,

-

W celu uniknięcia nieporozumień, zawodnicy z list startowych nie będą mogli decydować, kto za nich
będzie grał w przypadku ich rezygnacji. Ich miejsca będą zajmowały osoby z list rezerwowych w
kolejności zapisów.

-

Zawodnik uiszcza opłatę przed rozpoczęciem każdej tury, do której został zapisany wyłącznie w
gotówce.

-

Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.

-

Dodanie rundy eliminacyjnej lub ilości miejsc dla zawodników w danej rundzie może zostać zgłoszone
minimum w dniu poprzedzającym jej rozegranie, a jej wycena należy do organizatorów.

-

Runda eliminacyjna może zostać rozegrana, jeśli przystąpi do niej minimum 6 zawodników,

KLASYFIKACJA TURNIEJU
-

Klasyfikacja turnieju przewiduje kategorie, główna „STORM OPEN” jako „A”, dodatkowa „B” i oraz
„C” dla zawodników za średnią poniżej 160 pkt./grę w sezonie 2010/11 oraz dla amatorów nie
posiadających wcześniej licencji PZK oraz zawodników nie posiadających średniej w PZK przed
sezonem 2011/2012.

-

W kategorii głównej „STORM OPEN” w eliminacjach prowadzona będzie klasyfikacja:

-

STORM OPEN dla zawodników ze średnią z sezonu 2010/11 powyżej 180 pkt. oraz wszystkich innych
zawodników, którzy się do niej zapiszą przed pierwszą grą w Turnieju.

-

Dodatkowej grupy „B” dla zawodników ze średnią z sezonu 2010/11 - 160-180 pkt

-

Każdy zawodnik nie kwalifikujący się do Klasyfikacji STORM OPEN ma prawo do dobrowolnego
zgłoszenia się do tej klasyfikacji przed rozpoczęciem pierwszej gry w Turnieju. Po dokonaniu takiego
zgłoszenia, zawodnik będzie klasyfikowany wyłącznie w tej kategorii.

-

Każdy zawodnik kwalifikujący się pierwotnie do grupy C, ma prawo do dobrowolnego zgłoszenia się
do STORM OPEN lub Grupy „B”, przed rozpoczęciem pierwszej gry w Turnieju. Po dokonaniu
takiego zgłoszenia, zawodnik będzie klasyfikowany wyłącznie w tej kategorii.

-

Kobiety otrzymują 8pkt. handicapu do każdej gry turnieju.
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SMAROWANIE:
- Smarowanie obowiązujące na turnieju opublikowane zostanie na stronie www.gpp.info.pl w
piątek 06.04.2012.

TURY ELIMINACYJNE:
Tura

Dzień

Data

Godzina

Ilość
miejsc

Cena
eliminacji

Cena reentry

1

Środa

11.04.2012

12'00

12

50 zł.

-

2

Środa

11.04.2012

15'00

12

50 zł.

50 zł.

3

Środa

11.04.2012

18'00

12

50 zł.

50 zł.

4

Środa

11.04.2012

21'00

12

50 zł.

50 zł.

5

Czwartek

12.04.2012

12'00

12

70 zł.

60 zł.

6

Czwartek

12.04.2012

15'00

12

70 zł.

60 zł.

7

Czwartek

12.04.2012

18'00

12

70 zł.

60 zł.

8

Czwartek

12.04.2012

21'00

12

70 zł.

60 zł.

9

Piątek

13.04.2012

12'00

12

70 zł.

60 zł.

10

Piątek

13.04.2012

15'00

12

70 zł.

60 zł.

11

Piątek

13.04.2012

18'00

12

70 zł.

60 zł.

12

Piątek

13.04.2012

21'00

12

70 zł.

60 zł.

13

Poniedziałek

16.04.2012

12'00

12

80 zł.

70 zł.

14

Poniedziałek

16.04.2012

15'00

12

80 zł.

70 zł.

15

Poniedziałek

16.04.2012

18'00

12

80 zł.

70 zł.

16

Poniedziałek

16.04.2012

21'00

12

80 zł.

70 zł.

17

Wtorek

17.04.2012

12'00

12

80 zł.

70 zł.

18

Wtorek

17.04.2012

15'00

12

80 zł.

70 zł.

19

Wtorek

17.04.2012

18'00

12

80 zł.

70 zł.

4

Zapisy + informacje na: www.gpp.info.pl

OPEN 2012
20

Wtorek

17.04.2012

21'00

12

80 zł.

70 zł.

19

Środa

18.04.2012

12'00

12

80 zł.

70 zł.

20

Środa

18.04.2012

15'00

12

80 zł.

70 zł.

21

Środa

18.04.2012

18'00

12

80 zł.

70 zł.

22

Środa

18.04.2012

21'00

12

80 zł.

70 zł.

23

Czwartek

19.04.2012

12'00

12

80 zł.

70 zł.

24

Czwartek

19.04.2012

15'00

12

80 zł.

70 zł.

25

Czwartek

19.04.2012

18'00

12

80 zł.

70 zł.

26

Czwartek

19.04.2012

21'00

12

80 zł.

70 zł.

27

Piątek

20.04.2012

12'00

24

90 zł.

80 zł.

28

Piątek

20.04.2012

15'00

24

90 zł.

80 zł.

29

Piątek

20.04.2012

18'00

24

90 zł.

80 zł.

30

Piątek

20.04.2012

21'00

24

90 zł.

80 zł.

31

Sobota

21.04.2012

10'00

24

110 zł.

100 zł.

32

Sobota

21.04.2012

13'00

24

120 zł.

110 zł.

33

Sobota

21.04.2012

16'00

24

120 zł.

110 zł.

34

Sobota

21.04.2012

19'00

24

120 zł.

110 zł.

ELIMINACJE - ZASADY
 Przed rozpoczęciem każdej rundy eliminacyjnej następuje losowanie torów przez zawodników,
 Przed rozpoczęciem każdej rundy eliminacyjnej następuje smarowanie torów,
 Na parze torów może znajdować się od 3-4 zawodników,
 Przed rozpoczęciem gier następuje 7-minutowa rozgrzewka,
 Zawodnicy rozgrywają 4 gry, wszystkie gry rozgrywane będą systemem amerykańskim,
 Przejście, co dwie gry o dwa tory. Gdy rundy eliminacyjne rozgrywane są na 6 torach. Zawodnicy z
torów parzystych przesuwają się o dwa tory w prawo, a z torów nieparzystych o dwa tory w lewo,
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 Przejście, co dwie gry o cztery tory. Gdy rundy eliminacyjne rozgrywane są na 12 torach. Zawodnicy z
torów parzystych przesuwają się o dwa tory w prawo, a z torów nieparzystych o dwa tory w lewo,
 Liczba re-entry jest nielimitowana,
 Wyniki z najlepszej tury eliminacyjnej zaliczone zostaną do dalszej fazy turnieju,
 O awansie do ćwierćfinału decyduje suma czterech gier zawodnika rozegranych w eliminacjach w entry
lub re-entry,
 Do ćwierćfinału awans uzyskają zawodnicy z miejsc 1-24 KLASY STORM OPEN
 Do finału B uzyskuje awans 12 najlepszych zawodników z grupy „B” po eliminacjach,
 Do finału C uzyskuje awans 12 najlepszych zawodników tej grupy po eliminacjach,
 W przypadku remisu o wyższym miejscu po eliminacjach decyduje wyższa ostatnia gra danego
zawodnika, a w przypadku remisu wyższa przedostatnia itd.
 Sędzia Turnieju: Błażej Wiśniewski

FINAŁY:

OPEN 2012

FINAŁ GRUPA „C” dla 12 zawodników (wynik sumowany z eliminacjami)


Zawodnicy rozgrywają kolejne 4 gry na 12 torach systemem amerykańskim,

 Termin: niedziela 22.04.2012 godz. 9.00,


Koszt udziału w Finale gr. C to 50 zł.



Przed rozpoczęciem I rundy na torach włączona zostanie 5-minutowa rozgrzewka,



Przejście po każdej grze o 2 tory w prawo,



W przypadku remisu po eliminacjach i Finale „C” o wyższym miejscu decyduje w pierwszej kolejności wyższy
wynik (suma 4 gry) w Finale, a następnie wyższe miejsce po eliminacjach,



W przypadku niestawienia się którego z zawodników zakwalifikowanych do tej fazy turnieju, Finał gr. C
rozgrywany jest w zmniejszonym składzie,



Dekoracja zwycięzców zaraz po zakończeniu finałowej rozgrywki.
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FINAŁ GRUPA „B” dla 12 zawodników (wynik sumowany z eliminacjami)
 Zawodnicy rozgrywają kolejne 4 gry na 12 torach, systemem amerykańskim,
 Termin: niedziela 22.04.2012 godz. 11.00,
 Koszt udziału w Finale gr. B to 50 zł.
 Przed rozpoczęciem I rundy na torach włączona zostanie 5-minutowa rozgrzewka,
 Przejście po każdej grze o 2 tory w prawo,
 W przypadku remisu po eliminacjach i Finale B o wyższym miejscu decyduje w pierwszej kolejności wyższy
wynik (suma 4 gier) w Finale B, a następnie wyższe miejsce po eliminacjach,

 W przypadku niestawienia się którego z zawodników zakwalifikowanych do tej fazy turnieju, Finał gr. B
rozgrywany jest w zmniejszonym składzie,

 Dekoracja zwycięzców zaraz po zakończeniu finałowej rozgrywki.

ĆWIERĆFINAŁ dla 24 zawodników GRUPA „STORM OPEN” (wynik sumowany z
eliminacjami)
 Zawodnicy rozgrywają kolejne 4 gry na 12 torach, systemem amerykańskim,
 Przed rozpoczęciem gier na torach włączona zostaje 7-minutowa rozgrzewka.
 Po losowaniu torów zawodnicy zostają rozmieszczeni po dwóch na torze.
 Przejście po każdej grze o 2 tory w prawo,

 Termin: niedziela 22.04.2012, godz. 13.00.
 Do Półfinału awans uzyska 12 najlepszych zawodników ćwierćfinału, którzy zdobędą największą ilość
punktów łącznie w eliminacjach i ćwierćfinale.

 W przypadku remisu po eliminacjach i ćwierćfinale o awansie decyduje w pierwszej kolejności wyższy wynik
(suma 4 gier) w ćwierćfinale, a następnie wyższe miejsce po eliminacjach.

 Opłata za grę w ćwierćfinale wynosi 50 zł.,
 W przypadku niestawienia się którego z zawodników zakwalifikowanych do tej fazy turnieju, ćwierćfinał
rozgrywany jest w zmniejszonym składzie.
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PÓŁFINAŁ GRUPA „STORM OPEN” dla 12 zawodników (wynik sumowany z eliminacjami i
półfinałem)
 Zawodnicy rozgrywają kolejne 4 gry na 12 torach, systemem amerykańskim,
 Termin: niedziela 22.04.2012 godz. 15.30,
 Uczestnicy Półfinału nie wnoszą przed grą żadnych opłat.
 Przejście po każdej grze o 3 tory w prawo,
 Przed rozpoczęciem gier na torach włączona zostaje 5 minutowa rozgrzewka.
 W przypadku remisu po eliminacjach i Półfinale o wyższym miejscu decyduje w pierwszej kolejności wyższy
wynik (suma 4 gier) w Półfinale, a następnie wyższe miejsce po eliminacjach.

 Do Finału awansuje 4 najlepszych zawodników.

FINAŁ TURNIEJU „STORM OPEN” (STEPLADDER)

 POCZĄTEK GODZ. 17.00
 Przed Stepladder-em nastąpi smarowanie pary torów
 zawodnicy rozgrywają jedną grę na parze torów, systemem amerykańskim prawo wyboru toru należy do
zawodnika sklasyfikowanego wyżej po półfinale.
 Zawodnikowi rozpoczynającemu grę w Finale przysługują 2 ramki rozgrzewki.
 Grę rozpoczyna zawodnik z niższym wynikiem z półfinału.
 w przypadku remisu o zwycięstwie decyduje rzut jednej kuli, przy remisie ponownym do skutku.
 I etap – 4 zawodnik po półfinale vs 3. zawodnik po półfinale,
 II etap – 2 zawodnik po półfinale vs zwycięzca I etapu,
 III etap – 1 zawodnik po półfinale vs zwycięzca II etapu.
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NAGRODY pula 11.000 zł + 19.000 nagrody rzeczowe

Klasyfikacja OPEN grup A+C po eliminacjach łącznie. Nagrody gwarantowane przed finałami.


miejsca 9-12 = 200 zł.,



miejsca 13-24 = 150 zł.,



miejsca 25-50 = 100 zł.,












10 - kula STORM rotacyjna
20 - kula STORM rotacyjna
30 - kula STORM rotacyjna
40 - kula STORM rotacyjna
50 - kula STORM rotacyjna
60 - kula STORM rotacyjna
70 - kula STORM rotacyjna
80 - kula STORM rotacyjna
90 - kula STORM rotacyjna
100 - kula STORM rotacyjna
+ kolejne co 10 miejsce przy większej frekwencji.
+ wiercenie powyższych kul za ½ ceny tzn 80 zł w tym 2 inserty, przez najlepszego w Polsce
Firmowego wiertacza Firmy STORM – Mariusza Musialika
Powyższa nagroda nie przysługuje zawodnikowi, jeśli wygrał nagrodę dnia. W tym przypadku
nagroda przechodzi na kolejnego zawodnika z klasyfikacji „OPEN”.
UWAGA: wszystkie powyższe nagrody rzeczowe zostaną wysłane na koszt www.bowling-shop.pl po
zamówieniu ich przez zawodnika jako nagrody bezpłatnej „STORM OPEN” w grupie „Gratisy” za pomocą
konta na www.bowling-shop.pl .

FINAŁY:
GRUPA „STORM OPEN” - FINAŁ „A”
1 miejsce – 1500 zł + Nagrody rzeczowe (STORM: kula VIVID „15”, wózek na 2 kule, akcesoria),
2 miejsce – 1000 zł
3 miejsce – 600 zł
4 miejsce – 400 zł
5-8 miejsce – 250 zł
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GRUPA „STORM OPEN” - FINAŁ „B”
1 miejsce - 300 zł + Nagrody rzeczowe (STORM: Virtual Gravity Nano „15”, wózek na 2 kule, akcesoria),
2 miejsce – 200 zł
3 miejsce – 100 zł

GRUPA „C”, FINAŁ
1 miejsce – 400 zł + Nagrody rzeczowe (STORM: Virtual Gravity Nano „15”, wózek na 2 kule, akcesoria),
2 miejsce – 200 zł.,
3 miejsce – 100 zł.,

+ wiercenie powyższych kul za ½ ceny tzn 80 zł w tym 2 inserty, przez najlepszego w Polsce Firmowego
wiertacza Firmy STORM – Mariusza Musialika
NAGRODY DNIA w eliminacjach:


Poniższe nagrody rzeczowe można otrzymać wyłącznie jeden raz w Turnieju, tzn: z pierwszego
zwycięstwa z którego przysługuje nagroda. Jeśli w następnych dniach zawodnik ponownie uzyska
wynik, który upoważnia go do nagrody rzeczowej dnia, to przechodzi ona na kolejnego zawodnika z
kolejnego miejsca w tym dniu.



jeżeli zawodnik grupy „C” uzyskuje najwyższy wynik jednej gry w grupie „C” i jednocześnie
uzyskuje najwyższy wynik jednej gry dnia, otrzymuje nagrodę dnia, a nagrodę dla grupy C
otrzymuje kolejny zawodnik tej grupy w klasyfikacji danego dnia,

11.04.2012 środa
11.04.2012 środa

- Najlepszy zawodnik grupy C
- Najwyższa gra zawodnik grupy C

- STORM kula Anarchy „15” ,
- STORM kula Anarchy „15” ,

12.04.2012 czwartek - Zawodnik , najwyższa gra dnia
12.04.2012 czwartek - Najlepszy zawodnik grupy C, najwyższa gra

- STORM kula Prodigy „14” + ręcznik,
- STORM wózek + akcesoria,

13.04.2012 piątek
13.04.2012 piątek

- STORM kula Prodigy „14” + ręcznik,
- STORM wózek + akcesoria,

- Zawodnik , najwyższa gra dnia
- Najlepszy zawodnik grupy C, najwyższa gra

16.04.2012 poniedziałek
16.04.2012 poniedziałek

- Zawodnik , najwyższa gra dnia
- STORM Virual Gavity Nano „14” + ręcznik
- Najlepszy zawodnik grupy C, najwyższa gra
- STORM wózek + akcesoria,

17.04.2012 wtorek
17.04.2012 wtorek

- Zawodnik , najwyższa gra dnia
- Najlepszy zawodnik grupy C, najwyższa gra

- STORM kula Prodigy „15” + ręcznik,
- STORM wózek + akcesoria,

18.04.2012 środa
18.04.2012 środa

- Zawodnik , najwyższa gra dnia
- Najlepszy zawodnik grupy C, najwyższa gra

- STORM Virtual Gravity Nano „15”+ ręcznik
- STORM wózek + akcesoria,

19.04.2012 czwartek - Zawodnik , najwyższa gra dnia
19.04.2012 czwartek - Najlepszy zawodnik grupy C, najwyższa gra

- STORM kula Prodigy „15” + ręcznik,
- STORM wózek + akcesoria,
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20.04.2012 piątek
20.04.2012 piątek

- Zawodnik , najwyższa gra dnia
- Najlepszy zawodnik grupy C, najwyższa gra

- STORM Virtual Gravity Nano „14” + ręcznik,
- STORM wózek + akcesoria,

+ wiercenie kuli za ½ ceny tzn 80 zł w tym 2 inserty, przez najlepszego w Polsce Firmowego wiertacza
Firmy STORM – Mariusza Musialika

UWAGA:
Dokładne nazwy kul oraz wózków zostaną podane do dnia 7 kwietnia 2012 na stronie
www.bowling-shop.pl
w zakładce AKTUALNOŚCI pod STORM OPEN 2012 w Toruniu.
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Wszystkie kule rotacyjne Firmy STORM zakupione na Turnieju w Bowling-shop.pl
będą wiercone „GRATIS” bez insertów przez Mariusza Musialika.
2. W czasie Turnieju na kręgielni będzie prowadzony Pro-Shop przez Firmę Sport
Tester Pana Przemysława Kanteckiego.
3. Na kręgielni będzie dostępna codziennie najnowsza maszyna do regeneracji i
odnawiania powłoki kuli Firmy STORM.
4. Wszystkie pomiary pod wiercenie kul, będą wykonywane przez Pana Mariusza
Musialika w dniach: 21-22 kwietnia 2012 na kręgielni.
5. Najkorzystniejsze oferty hotelowe dostępne na www.booking.pl
PUNKTACJA DO CYKLU GPP:
Zawodnicy
zasad:






do generalnej klasyfikacji A cyklu GPP otrzymują punkty wg. następujących
Miejsca 1 – 4 wg. klasyfikacji Finału Stepladder,
Miejsca 5 – 12 wg. klasyfikacji Półfinału,
Miejsca 13 – 24 wg. klasyfikacji Ćwierćfinału,
Miejsca 25 – 36 wg. klasyfikacji Finału B,
Miejsca 36 – 50 wg. wyników uzyskanych w po eliminacjach łącznie.

PUNKTACJA DO RANKINGU KADRY:
Do rankingu kadry punkty otrzymują wyłącznie zawodnicy grupy STIORM OPEN wg.
następujących zasad:

Miejsca 1 –4 wg. klasyfikacji Finału Stepladder,

Miejsca 5 – 12 wg. klasyfikacji Półfinału,

Miejsca 13 – 16 wg. klasyfikacji Ćwierćfinału.
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OPEN 2012
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.
 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,
 Zawodnicy uczestniczący w turnieju wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku
organizatorom w celach promocyjnych turnieju,
 W przypadku nie stawienia się na zawody w dniu finałów lub na dekorację zwycięzców , nagrody i
trofea nie zostaną zawodnikowi wręczone, w takim przypadku przepadają one na korzyść
organizatora,
 Wszystkie gry zostaną rozegrane systemem amerykańskim tj. systemem zmiennych torów,
 W przypadku uzasadnionych problemów technicznych czas rozpoczęcia gry może się opóźnić o ok.
20-30 min.
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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