Kryteria III do Kadry Polski w sezonie 2014/2015

ORGANIZATOR I MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU
Kręgielnia Lucky Star, ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń

TERMIN
6-7 marzec 2015

KONKURENCJE
Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach: mężczyźni i kobiety

KOMISJA SĘDZIOWSKA
Sędzią Turnieju będzie Adam Błaszczak, który odpowiedzialny jest również za Sekretariat turnieju.

DODATKOWE UREGULOWANIA
Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym
oraz przepisy ETBF. Ostateczna interpretacja regulaminu należy go Sędziego Zawodów

WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w Turnieju może wziąć osoba posiadająca aktualną roczną licencję bowlingową SBS PZK
(formalności z wydaniem pierwszej licencji do załatwienia u organizatora) lub inną licencję federacji
zrzeszonych w WTBA oraz ważne badania lekarskie i która zapisze się na listę startową.
Listy startowe będą otwarte od 10 lutego2015 na stronie Sekcji Bowlingu Sportowego www.pzksbs.pl
w zakładce Listy Startowe. Zapisy dokonujemy online wpisując nr licencji oraz pozostałe dane.

Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.

Na parze torów w eliminacjach mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby, natomiast minimalna ilość
osób w składzie wynosi 6.
Koszt uczestnictwa w turnieju "Kryteria III" wynosi 120 złotych.

FORMAT TURNIEJU
Turniej Kryteria III rozgrywany będzie na smarowaniu typu Flat (40 stóp z ratio 1:1).
Każdy z uczestników rozgrywa 12 gier w dwóch blokach.
Blok A: piątek godzina 14.00, sobota godzina 13.00 Blok B: sobota godzina 10.00, sobota godzina
16.00
O zwycięstwie w turnieju decyduje najwyższa suma z 12 gier.

Rozgrzewka trwa 10 minut.
Przejście w eliminacjach następuje po każdej grze. Zawodnicy rozpoczynający eliminacje na torach
parzystych przesuwają się o 2 tory w prawo, natomiast zawodnicy rozpoczynający na torach
nieparzystych - o 2 tory w lewo.
Wszystkie gry zostaną rozegrane systemem amerykańskim oraz rzut za rzut zawodnika.
Przerwa techniczna na smarowanie torów następuje przed każdym składem.
W przypadku remisu decyduje ostatnia gra zawodnika, dalej przedostatnia, itd.

HARMONOGRAM ELIMINACJI:
Blok A.piątek 6 styczeń godz. 14.00 (min.6 -max 24 osób)
Blok B.sobota 7 styczeń godz. 10.00 (min.6- max 24 osób)
Blok A.sobota 7 styczeń godz. 13.00 (min.6- max 24 osób)
Blok B.sobota 7 styczeń godz. 16.00 (min.6- max 24 osób)

NAGRODY
3 najlepszych zawodników i zawodniczek otrzyma puchary.
16 najlepszych zawodników otrzyma punkty do rankingu kadry
10 najlepszych zawodniczek otrzyma punkty do rankingu kadry

PROTESTY I ZAŻALENIA
Wszystkie protesty i zażalenia muszą być zgłoszone do Sekretariatu natychmiast po zaistnieniu
sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym.

