MISTRZOSTWA POLSKI STUDENTÓW
w BOWLINGU SPORTOWYM
Organizatorzy:
Polski Związek Kręglarski Sekcja Bowlingu Sportowego, Poznań, ul. Zeylanda 5
Kręgielnia Broadway, Bydgoszcz, ul. Pułaskiego 45
Termin zawodów:
25 maja 2013r.
Warunki uczestnictwa:
W zawodach mogą brać udział drużyny 3-osobowe reprezentujące daną uczelnię, posiadające ważną
legitymacje studencką. Zawodnicy nie posiadający licencji Polskiego Związku Kręglarskiego
zostaną poproszeni o wypełnienie wniosku o bezpłatną licencję. Wymagane są również ważne
badania lekarskie. W zawodach można również brać udział indywidualnie.
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są pocztą elektroniczną do dnia 24 maja 2013r pod adresem
broadway@broadwayclub.eu oraz sbs@pzk.pl. Zgłoszenia można również składać w recepcji klubu,
tel. 52 320 97 22. Potwierdzone zgłoszenia będą uaktualniane na listach startowych Sekcji Bowlingu
Sportowego.
Koszt udziału w zawodach wynosi 180 zł od drużyny (kwota ta w całości jest przeznaczona na
wynajem obiektu, obsługę oraz nagrody).
Turniej zostanie przeprowadzony bez podziału na płeć. Dla zawodników hndc zostanie obliczony do
każdej gry w następujący sposób: (200 – średnia) x 80% zaokrąglany do wartości całkowitych w
dół. Dla zawodników, którzy mają rozegrane gry PZK w tym sezonie brana pod uwagę będzie
średnia aktualna ze strony SBS, dla pozostałych będzie obliczona z połowy rozegranych gier w
eliminacjach, czyli dwóch. Maksymalny hndc dla mężczyzn wynosi 40 pkt, natomiast dla kobiet
50pkt.
W zawodach można korzystać z własnego sprzętu, jak również z tego, który znajduje się na kręgielni
(kule, buty itp.).
Sędzia zawodów
Sędzią głównym zawodów będzie osoba wyznaczona przez SBS.

Eliminacje
Drużyny rozegrają po 4 gry, na uprzednio wylosowanych torach systemem amerykańskim (z
zachowaniem zasady zmienności torów).
Do rundy finałowej awansuje 8 zespołów, które uzyskały najwyższą sumę pkt (wraz z handicapem)
W przypadku remisu na którejkolwiek pozycji, o miejscu decyduje wyższa ostatnia gra drużyny,
następnie przedostatnia i tak do skutku.
Handicap będzie obowiązywał do końca turnieju.
Eliminacje są również kwalifikacjami do kolejnych rund indywidualnych i w parach.
1 Runda Play-Off zespołowa (1gra)
W fazie finałowej Play-off zespoły rozegrają pojedynki wg. schematu
1 zespół po eliminacjach vs. 8 zespół po eliminacjach A.
2 zespół po eliminacjach vs. 7 zespół po eliminacjach B.
3 zespół po eliminacjach vs. 6 zespół po eliminacjach C.
4 zespół po eliminacjach vs. 5 zespoł po eliminacjach D.
Do półfinałów awansują zwycięzcy pojedynków.
W przypadku remisu we wszystkich pojedynkach do końca turnieju o rozstrzygnięciu decyduje
pojedynek jednej kuli wybranego zawodnika z drużyny.
Półfinały (1 gra)
Wygrani A vs. Wygrani D
Wygrani C vs. Wygrani B
Do finałów awansują zwycięzcy pojedynków.
Finały
Do Finału awansują zwycięzcy pojedynków półfinałowych, przegrani zagrają mecz o 3 miejsce.
W Finale decyduje suma 2 gier, w meczu o 3 miejsce 1 gra.
Turniej indywidualny
Do rundy Play-off klasyfikacji indywidualnej awansuje 14 najlepszych zawodników/zawodniczek,
którzy zgromadzili indywidualnie najwięcej pkt w eliminacjach (wraz z handicapami).
1 Runda (1 gra):
A) 3 z 14
B) 4 z 13
C) 5 z 12
D) 6 z 11
E) 7 z 10
F) 8 z 9
2 Runda (1 gra):
G) 1.
- Zwycięzca F
H) 2.
- Zwycięzca E

I) Zwycięzca B - Zwycięzca C
J) Zwycięzca A - Zwycięzca D
Półfinały(1 gra):
Zwycięzca G - Zwycięzca I
Zwycięzca H - Zwycięzca J
Wygrani pojedynków półfinałowych zagrają w wielkim finale 2 gry, których suma wyłoni
Zwycięzcę indywidualnego. 3 miejsce zajmie zawodnik, który uzyskał wyższy wynik w przegranym
półfinale.
W przypadku remisu, o zajętym miejscu zadecyduje pojedynek jednej kuli.
Turniej Par
Do półfinałów zakwalifikują się po 4 pary (bez podziału na płeć), które zgromadziły w sumie po
eliminacjach najwięcej pktów z handicapem. Rozegrają one pojedynki wg schematu 1z4, 2z3 i
zwycięzcy pojedynków zagrają o 1miejsce. (półfinał i mecz o 3 miejsce- 1 gra, finał –suma 2 gier).
Zgłoszenie pary musi nastąpić przed eliminacjami.
UWAGA- aby została rozegrana konkurencja par na starcie musi stanąć minimum 10. Pary nie
muszą składać się, jak w przypadku zespołów 3-osobowych, ze studentów tej samej uczelni.
3. Przepisy porządkowe.
Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na konsoli,
usuwanie przeszkód technicznych, samowolne rozstrzyganie sytuacji spornych. W każdym z takich
przypadków należy uprzednio powiadomić Sędziego.
W trakcie eliminacji, po uprzednim wylosowaniu torów, drużyna gra na jednym torze bez zmian.
Przed pojedynkami finałowymi nastąpi również smarowanie torów.

TERMINARZ
08:30 Konferencja techniczna i weryfikacja zgłoszeń
09:00 Eliminacje
12:00 Pojedynki indywidualne 1 i 2 Runda
13:00 Półfinały par
14:00 Play-off drużynowe (¼ finału, oraz ½ finału)
15:00 Finał Indywidualny, oraz mecz o 3 miejsce
15:40 Finały Par
16:30 Finał Drużynowy, oraz mecz o 3 miejsce
ok.17:30 dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów.
W przypadku większej ilości zgłoszeń zostaną utworzone dodatkowe tury w piątek,
godz. 17.30, a następnie 15.00.
Nagrody:
Drużyny z miejsc 1-3 otrzymują Puchary oraz medale ufundowane przez Kręgielnię Broadway.
W przypadku pozyskania sponsorów nagrody mogą ulec podwyższeniu.
Zapraszamy serdecznie !

Wzór zgłoszenia:
ZGŁOSZENIE OSTATECZNE (do weryfikacji)
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Zatwierdzamy reprezentację Uczelni w podanym składzie i stwierdzamy, że ww. zawodnicy są uprawnieni do startu
zgodnie z Regulaminem Zawodów
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