REGULAMIN
Indywidualnych Mistrzostw Polski Mężczyzn
2011/2012

ZARZĄDZAJACY
Sekcja Bowlingu Sportowego w Polskim Związku Kręglarskim, ul. Zeylanda 5, 60-808 Poznao
ORGANIZATOR
Pin Pro Sp. z o.o., PZK SBS
TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU FINAŁOWEGO
18-20 maja 2012r., Fantasy Park Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruo
KONKURENCJE
IMP Mężczyzn odbywają się wyłącznie w konkurencji indywidualnej w kategorii mężczyzn.
KOMISJA SĘDZIOWSKA
Sędzią Głównym Turnieju jest Tomasz Gapioski oraz Błażej Wiśniewski, którzy odpowiedzialni są
również za Sekretariat Turnieju.
DODATKOWE UREGULOWANIA
Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym oraz przepisy
ETBF, a następnie WTBA. Ostateczna interpretacja regulaminu należy go Sędziego zawodów oraz Komisji
Gier i Dyscypliny.
W turnieju nie obowiązują żadne bonusy i handicapy.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w Turnieju może wziąd pełnoletnia osoba (osoba niepełnoletnia musi posiadad pisemną zgodę
przynajmniej jednego rodzica na udział w Turnieju) posiadająca ważną licencję bowlingową SBS PZK na
sezon 2011/2012, obywatelstwo polskie oraz ważne badania lekarskie. Konieczne jest również zapisanie
się na listę startową. Badania lekarskie zostaną bezwzględnie sprawdzone przez Sędziego Głównego.
Osoby które nie spełnią wymogów w tym zakresie zostaną niedopuszczone do zawodów oraz nie będą
miały prawa do zwrotu wpisowego.
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Listy startowe będą otwarte od godz. 12.00, 26 kwietnia do godz.18.00, 16 maja poprzez stronę
Sekcji Bowlingu Sportowego www.pzksbs.pl. Zapisy dokonujemy on-line wpisując nr licencji oraz
pozostałe dane.
Przedstawiciel klubu, z którego zgłosił się zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z listą
startową i zgłoszenie uwag. W przypadku nie przesłania uwag przyjmuje się zgłoszenia zgodnie z
zamieszczoną listą startową.
Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.
Zapisy będą przyjmowane wyłącznie na piątek. Ilośd miejsc jest ograniczona. O przyporządkowaniu
do danego składu decydowad będzie kolejnośd zgłoszeo z wyłączeniem pierwszych 12 mężczyzn z
Kryteriów Kadry Seniorów, którzy, ze względu na kwalifikacje reprezentacyjne, będą zobowiązani grad
razem w ostatnim składzie. W ich przypadku konieczne jest potwierdzenie uczestnictwa poprzez
wysłanie wiadomości na sbs@pzksbs.pl .
Całkowity koszt uczestnictwa w IMP Mężczyzn wynosi 180 złotych (każdy z uczestników rozgrywa 18
gier).
FORMAT TURNIEJU
Turniej o tytuł Indywidualnego Mistrza Polski rozgrywany będzie na 3 rodzajach smarowao
sportowych. Kolejnośd smarowao ustalona została w sposób losowy. W pierwszy dzieo zawodów
zawodnicy będą grali na smarowaniu krótkim, w drugi dzieo na długim, natomiast w trzeci na średnim.
Każdy z uczestników rozgrywa 18 gier, po 6 na każdym typie smarowania, które decydują o
koocowym miejscu w zawodach.
Ilośd zawodników na parze torów wynosi 3-4. Rozgrzewka trwa 10 minut. W każdej rundzie ilośd
zawodników powinna byd w miarę równa, dlatego zawodnicy mogą byd przesunięci do sąsiadujących
rund. W przypadku większej ilości chętnych lub lepszego rozplanowania ilości osób w składach
Prezydium SBS może podjąd decyzję o zwiększeniu ilości miejsc z 96 do 120 lub/i rozgrywaniu zawodów
w ilości 5 zawodników na parze torów. Zatwierdzona lista zostanie opublikowana 17 maja.
Wszystkie gry zostaną rozegrane systemem amerykaoskim oraz rzut za rzut zawodnika.
Przerwa techniczna na smarowanie torów następuje przed każdą składem eliminacyjnym.
Runda 1: smarowanie krótkie (33-37 stóp)
Rejestracja i losowanie torów zaczyna się 30 minut przed daną turą, a kooczy 15 minut przed.
Zawodnicy grają po 6 gier systemem amerykaoskim. Zawodnicy w całym turnieju zaczynający na torach
parzystych przesuwają się o 2 tory (1 parę) w prawo po każdej grze, a zawodnicy zaczynający na
nieparzystych – w lewo.
Po rozegraniu gier przez wszystkich startujących następuje sporządzenie rankingu, który decyduje o
kolejności grania następnej tury. Rozstawienie nastąpi wg zajmowanego miejsca, tak że ostatnie tury
zajmą najwyżej sklasyfikowani.
Rozegranie gier w innym składzie niż przyporządkowany danemu zawodnikowi wg Rankingu Kadry
lub w kolejnych rundach wg klasyfikacji jest NIEDOZWOLONE.
W przypadku remisu decyduje ostatnia rozegrana gra, następnie przedostatnia, itd.
Runda 2: smarowanie długie (43-48 stóp)
Losowanie torów odbywa się 15 minut przed rundą. Zawodnicy grają następne 6 gier, które sumują
się z poprzednimi. Ranking z poprzedniej rundy przyporządkowuje zawodników do danej rundy wg
zajmowanego miejsca. W ostatnich rundach grają zawodnicy najwyżej sklasyfikowani.
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W przypadku remisu o wyższym miejscu decyduje wyższa suma ostatnich gier rozegranych po 2
smarowaniach (np. gdy ostatnia gra na średnim 190, ostatnia na krótkim 200, to suma ostatnich gier na
2 smarowaniach wynosi 490), później suma gier przedostatnich, itd.
Runda 3: smarowanie średnie (38-42 stopy)
Losowanie torów odbywa się 15 minut przed turą. Zawodnicy grają ostatnie 6 gier, które sumują się z
poprzednimi. Z zajętym miejscu w IMP Mężczyzn decyduje suma 18 gier bez rozgrywki finałowej.
W przypadku remisu o wyższym miejscu decyduje wyższa suma ostatnich gier rozegranych na 3
smarowaniach (np. gdy ostatnia gra na średnim 190, ostatnia na krótkim 200, na długim 210 to suma
wynosi 600), później suma gier przedostatnich, itd.
HARMONOGRAM
Piątek 8.00: Runda 1 skład 1 – 6 gier na krótkim, 24 mężczyzn
Piątek 11.30: Runda 1 skład 2 – 6 gier na krótkim, 24 mężczyzn
Piątek 15.00: Runda 1 skład 3 – 6 gier na krótkim, 24 mężczyzn
Piątek 18.30: Runda 1 skład 4 – 6 gier na krótkim, 24 mężczyzn, w tym 12 wg Rankingu Kadry
Sobota 8.00: Runda 2 skład 1 – 6 gier na długim, 24 mężczyzn, wg klasyfikacji od kooca
Sobota 11.30: Runda 2 skład 2 – 6 gier na długim, 24 mężczyzn, wg klasyfikacji od kooca
Sobota 15.00: Runda 2 skład 3 – 6 gier na długim, 24 mężczyzn, wg klasyfikacji od kooca
Sobota 18.30: Runda 2 skład 4 – 6 gier na długim, 24 mężczyzn, wg klasyfikacji od kooca
Niedziela 8.00: Runda 3 skład 1 – 6 gier na średnim, 24 mężczyzn, wg klasyfikacji od kooca
Niedziela 11.30: Runda 3 skład 2 – 6 gier na średnim, 24 mężczyzn, wg klasyfikacji od kooca
Niedziela 15.00: Runda 3 skład 3 – 6 gier na średnim, 24 mężczyzn, wg klasyfikacji od kooca
Niedziela 18.30: Runda 3 skład 4 – 6 gier na średnim, 24 mężczyzn, wg klasyfikacji od kooca
W zależności od ilości uczestników godziny składów mogą ulec przesunięciu. Zawodnicy zobowiązani
są na stawienie się do rozgrywek na minimum 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia danej
rundy.
NAGRODY
Zawodnicy, z miejsc I do III miejsca otrzymują :
I miejsce – tytuł Indywidualnego Mistrza Polski, pamiątkowy puchar, złoty medal oraz prawo
reprezentowania Polski na European Champions Cup, jak również pokrycie kosztów wpisowego i
zakwaterowania na ECC.
II miejsce – tytuł Indywidualnego I Wicemistrza Polski, pamiątkowy puchar, srebrny medal
III miejsce – tytuł Indywidualnego II Wicemistrza Polski , pamiątkowy puchar, brązowy medal
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.
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Format turnieju został zatwierdzony przez Zarząd PZK w dniu 21.04.2012.
Regulamin sporządziła Komisja Gier i Dyscypliny,
został on zatwierdzony przez Prezydium PZK SBS w dniu 24.04.2012r.
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