REGULAMIN:

Grand Prix Polski #4
Ranga „SILVER”

MK Bowling Open
by
Galeria ECHO Kielce
07-13 styczeń 2013
pula nagród 9.000 zł
w tym nagrody rzeczowe 3.000 zł
GENERALNY ORGANIZATOR:

SPONSORZY:

WARUNKI UCZESTNICTWA

- osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemną zgodę chociaż jednego rodzica
- Zapisów można dokonywać na stronie www.infobowling.pl
w zakładce Lista Startowa
- Zawodnik w momencie dokonania zapisu zobowiązuje się do uregulowania płatności za
wszystkie zarezerwowane miejsca eliminacyjne, również jeżeli w turnieju nie będzie
uczestniczył.
Uczestnicy nie posiadający licencji otrzymają licencję jednorazową.
- 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.
A – średnia większa bądź równa 190 z sezonu 2011/2012,
B – średnia większa bądź równa 170 i mniejsza niż 190 z sezonu 2011/2012,
C – średnia większa bądź równa 150 i mniejsza niż 170 z sezonu 2011/2012,
D – średnia większa bądź równa 130 i mniejsza niż 150 z sezonu 2011/2012,

W przypadku braku oficjalnej średniej będzie ona
wyliczona przez organizatora.
Zawodnicy startujący w turnieju proszeni są o stawienie się na minimum 30 minut przed
rozpoczęciem każdej rundy.
Zawodnik przed przystąpieniem do pierwszych eliminacji jest zobowiązany podać
organizatorowi w jakiej grupie zdecydował się startować.
Dotyczy to zawodników którzy chcieliby startować w grupie wyższej niż wynikająca z
jego średniej.

Handicap otrzymują kobiety i juniorzy do 16 roku = 8 pkt.

Harmonogram Eliminacji
data

dzień

godz.

miejsc

wpisowe

10.01.2013
11.012013
11.01.2013

Czwartek
Piątek
Piątek

19.00
12.30
15.30

12
24
24

70,00 zł
80,00 zł
80,00 zł

11.01.2013
12.01.2013

Piątek
Sobota

18.00
09.00

24
24

80,00 zł
80,00 zł

12.01.2013

Sobota

12.00

24

90,00 zł

12.01.2013

Sobota

15.30

24

90,00 zł

12.01.2013

Sobota

19.00

24

90,00 zł

Minimalna ilość zawodników w eliminacjach to 6.
W Przypadku większej frekwencji możliwe dodatkowe tury eliminacyjne.

RUNDA I – ELIMINACJE
O awansie do rozgrywek finałowych decyduje najwyższa suma 6 gier rozegranych w
eliminacjach (entry lub w re-entry).
- Po wylosowaniu torów, każdy ze startujących rozgrywa 6 gier.
- Przed rozpoczęciem gier na torach załączona zostaje 7 minutowa rozgrzewka.
- Przejście co 3 gry o 2 tory – parzyste w prawo, nieparzyste w lewo.
- W przypadku 6 zawodników przejście jest po 3 grach między parami torów.
- Na parze torów może znajdować się od 2 do 4 zawodników.
- Liczba re-entry nielimitowana.
- Wyniki z najlepszej tury zaliczane zostaną do rundy finałowej.
- Smarowanie przed każdą składem eliminacyjnym.
- Do półfinału z eliminacji awansuje:
Kat "A" – 12 zawodników
Kat. „B” - 12 zawodników
Kat. „C ” – 4 zawodników
Kat. „D ” – 4 zawodników

Półfinały i finał
W przypadku braku zawodnika w dalszej rundzie wystartuje mniejsza ilość
zawodników

Runda FINAŁOWA – Kat C i D

godz.09.30

Stepleadder –suma dwóch gier
(4-3) po eliminacjach, zwycięzca pojedynku gra z drugim i następnie
pojedynek finałowy.
Wszystkie gry rozgrywane na świeżo posmarowanych torach.

Przerwa na smarowanie
PÓŁFINAŁY Gr A i B
godz.11.30
Każdy ze startujących rozegra kolejne 4 gry.
Rundy zostaną rozegrane systemem zmiennych torów, przejście co 2 gry (zawodnicy z torów
parzystych o 2 tory w prawo, zawodnicy z torów nieparzystych o 2 tory w lewo).
Przed rozpoczęciem rundy na torach załączona zostanie 7 min rozgrzewka.

Grupa A
Tory 1-6
Grupa B
Tory
7-12
Smarowanie torów
Do rundy finałowej awansuje z kat. A i B – 4 najlepszych zawodników
którzy uzyskają najwyższą sumę punktów z rundy eliminacyjnej i
półfinałowej.

Finał grupa A i B

Godz 13.30

Stepleadder –suma dwóch gier
(4-3) po eliminacjach, zwycięzca pojedynku gra z drugim i następnie
pojedynek finałowy.
Wszystkie gry rozgrywane na świeżo posmarowanych torach.

DEKORACJA ZAWODNIKÓW

GWARANTOWANA PULA NAGRÓD
Pieniężnych dla grup A i B
6000 zł
Nagrody w postaci kul bowlingowych
o wartości 3000 zł
dla grup C i D

Miejsce

GR A

GR B

1

1100zł

750zł

2

800zł

500zł

3

550zł

350zł

4

350zł

250zł

5

200zł

200zł

6

200zł

190zł

7

150zł

130zł

8

150zł

130zł

SUMA

3500zł

2500 zł

GR C

GR D

STORM Secret Agent
STORM
15 lbs
Regin of Fire 14 lbs
Tropical red/blk 15
STORM
STORM
T-Road 14 lbs
STORM Tropical STORM Natural 14 lbs
Teal/purpla
15 lbs

Kule bowlingowe ufundowane przez

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje
organizatorowi zawodów.
Osoba do kontaktu ze strony organizatora:
Kamil Winiarski
508 199 566

