REGULAMIN
TURNIEJ O PUCHAR PREZESA
LUCKY STAR TORUŃ 2016
ORGANIZATOR
- Kręgielnia Lucky Star Toruń
WSPÓŁORGANIZATOR
- Polski Związek Kręglarski Sekcja Bowlingu Sportowego
- Patryk Preus
PATRONAT
-Prezydent Miasta Torunia

DATA TURNIEJU
20-23 października 2016
DODATKOWE UREGULOWANIA
Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym oraz przepisy
WTBA. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w Turnieju może wziąć pełnoletnia osoba (osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę
przynajmniej jednego rodzica na udział w Turnieju) posiadająca ważną licencję bowlingową PZK SBS.
Honorowane będą także jednorazowe licencje amatorskie.
Listy startowe zostaną otwarte o godz.18.00, dnia 25 września na stronie 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 zgłoszeniem uwag. W
przypadku nie przesłania uwag przyjmuje się zgłoszenia zgodnie z zamieszczoną listą startową. Dokonanie
zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.

Na parze torów w eliminacjach może znajdować się od 3 do 5 osób. Aby tura mogła się odbyć na starcie
musi stanąć min. 9 zawodników (po 3 zawodników na parze, aby zagrać na 3 parach).
W przypadku za małej ilości zawodników, mogą oni być zastąpieni przez inne osoby – Pacer’ów. Pacer’ami
mogą być osoby, które grają w zawodach. W przypadku za małej lub nie pełnej ilości zapisanych osób na
daną turę eliminacyjną, może ona zostać odwołana lub ograniczona do mniejszej ilości torów, na których
odbywać się będą eliminacje.

FORMAT TURNIEJU
Każdy ze startujących rozgrywa eliminacje składające się z 6 gier. Liczba re-entry jest nie ograniczona.
Liczyć się będzie najwyższy wynik z 6 gier.
Podczas zawodów będzie prowadzona osobna klasyfikacja par. Zawodnicy mogą wystąpić tylko raz w danej
parze jednak nielimitowaną ilość razy w konkurencji par. Rozstrzygnięcie następuje wraz z zakończeniem
ostatniej tury eliminacyjnej.
Dodatkowo turniej będzie podzielony na grupy A i B. Grupa A to zawodnicy ze średnią powyżej 185
punktów z sezonu 2015/16 lub 2014/15. (Sprawdzanie odbywa się w kolejności: średnia sportowa PZK
2015/16, średnia sportowa PZK 2014/15, średnia TLB, orzeczenie organizatora)
Zawodnicy poniżej średniej 185 mogą przystąpić do zawodów w kategorii A zgłaszając taką chęć przed
pierwszym rozegranych składem.

SMAROWANIE
Maszyna smarująca to Authority A22. Długość smarowania 37-41 stóp, ratio przedział między 1:2 a 1:4.
Smarowanie zostanie podane do wiadomości w dniu 10.10.2016r.

SPRAWY TECHNICZNE
Losowanie torów odbywa się 20 minut przed danym składem eliminacyjnym.
Rozgrzewka w eliminacjach trwa 10 minut. Przejście w eliminacjach następuje po dwóch grach. Zawodnicy
rozpoczynający eliminacje na torach parzystych przesuwają się o 2 tory w prawo, natomiast zawodnicy
rozpoczynający na torach nieparzystych - o 2 tory w lewo.
W przypadku Rundy Finałowej I, II i III zawodnicy przechodzą z torów parzystych o 2 tory w prawo,
nieparzystych o 2 tory w lewo po każdej grze.
W przypadku remisu w eliminacjach oraz rundach finałowych decyduje wyższa ostatnia gra zawodnika,
dalej przedostatnia, itd., natomiast w przypadku bezpośredniego pojedynku – rzut 1 kuli do skutku.
Kobiety otrzymują 8 punktów hndc do każdej gry (maksymalna gra z hndc 300)

FINAŁY
Do finałów awansują 32 osoby. (16 osób z grupy A i 16 osób z grupy B)
W przypadku nie pojawienia się zawodnika na finałach, prawo startu otrzymuje kolejna osoba z listy.

HARMONOGRAM I KOSZT ELIMINACJI (płatne na miejscu tylko w gotówce)
NR
RUNDY
Skład 1
Skład 2
Skład 3
Skład 4
Skład 5
Skład 6
Skład 7
Skład 8

DATA
20.10.2016
20.10.2016
21.10.2016
21.10.2016
22.10.2016
22.10.2016
22.10.2016
23.10.2016

LICZBA
MIEJSC
CZWARTEK
15:00
6-25
CZWARTEK
18:30
6-25
PIĄTEK
13:00
6-25
PIĄTEK
16:30
6-25
SOBOTA
09:00
6-20
SOBOTA
12:00
6-20
SOBOTA
15:00
6-20
NIEDZIELA
09:00
6-20
NIEDZIELNE FINAŁY PŁATNE
DZIEŃ

GODZ.

ENTRY

ENTRY 2

100zł
100zł
100zł
100zł
100zł
110zł
110zł
110zł
40zł

90zł
90zł
90zł
90zł
100zł
100zł
100zł

ENTRY
3 DO 8

70zł
70zł
70zł
70zł
70zł
70zł

Konkurencja Par płatna dodatkowo 40 zł od pary (20 zł od zawodnika) . Cała kwota przeznaczona
zostanie na pulę nagród w tej konkurencji
Juniorzy do lat 18 do każdego entry i/lub re-entry otrzymują 20 zł zniżki. (nie dotyczy konkurencji
par)
Organizator zastrzega sobie możliwość uruchomienia dodatkowych tur nie ujętych w regulaminie w chwili
dużego zainteresowania. Maksymalna liczba osób w jednej turze to 20 lub 25 osób, jednak gdyby na liście
rezerwowej znajdowało się duża liczba osób, być może uruchomione zostaną dodatkowe tory.

FINAŁY – HARMONOGRAM
I RUNDA – godzina 12:00 (7 min. rozgrzewki, cztery osoby na parze, losowanie torów)
Osoby z miejsc 9-16 równocześnie grupa A i B rozegrają 2 gry – 4 NAJLEPSZYCH Z KAŻDEJ GRUPY
PRZECHODZI DO NASTĘPNEJ RUNDY – decyduje suma dwóch gier. Grupa A rozgrywa swoje gry na
torach 5-8, a grupa B na torach 9-12.
II RUNDA – godzina 13:15 (7 min. rozgrzewki, cztery osoby na parze, losowanie torów)
Osoby z miejsc 5-8 + 4 osoby, które awansowały z rundy I (równocześnie grupa A i B) rozegrają 2 gry – 4
NAJLEPSZYCH Z KAŻDEJ GRUPY PRZECHODZI DO NASTĘPNEJ RUNDY – decyduje suma dwóch
gier. Grupa A rozgrywa swoje gry na torach 9-12, a grupa B na torach 5-8.
III RUNDA – godzina 14:30 (7 min. rozgrzewki, cztery osoby na parze, losowanie torów)
Osoby z miejsc 1-4 + 4 osoby, które awansowały z rundy II (równocześnie grupa A i B) rozegrają 2 gry – 4
NAJLEPSZYCH Z KAŻDEJ GRUPY PRZECHODZI DO NASTĘPNEJ RUNDY – decyduje suma dwóch
gier. Grupa A rozgrywa swoje gry na torach 5-8, a grupa B na torach 9-12.

Przerwa techniczna na smarowanie torów
IV RUNDA – godzina 16:30 (5 min. rozgrzewki, jedna osoba na torze) ROUND ROBIN 4.
Osoby, które awansowały z Rundy III rozegrają pojedynki każdy z każdym.
BONUSY: Za wygrany pojedynek 30 punktów , za remis 10 punktów, za wynik powyżej 250 + 20
punktów.
Suma 3 gier z Bonusami zdecyduje o rozmieszczeniu zawodników na miejscach 1-4
Zawodnik, który gra cały czas na jednej parze torów podczas rundy IV to zwycięzca rundy III
Grupa A rozgrywa swoje gry na torach 5-8, a grupa B na torach 9-12.

DEKORACJA godz. 18:00

NAGRODY
Pula gwarantowana w przypadku minimum 140 entry.

GRUPA A (3600zł)

GRUPA B (2450zł)

PARY

1 MIEJSCE 1100zł + Voucher 1 MIEJSCE 700 zł + Voucher 1 MIEJSCE 60% puli (min. 360zł)
2 MIEJSCE 800 zł
2 MIEJSCE 500 zł
2 MIEJSCE 30% puli (min. 180zł)
3 MIEJSCE 600 zł
3 MIEJSCE 400 zł
3 MIEJSCE 10% puli (min. 60zł)
4 MIEJSCE 400 zł
4 MIEJSCE 300 zł
5 MIEJSCE 250 zł
5 MIEJSCE 200 zł
6 MIEJSCE 200 zł
6 MIEJSCE 150 zł
7 MIEJSCE 150 zł
7 MIEJSCE 100 zł
8 MIEJSCE 100 zł
8 MIEJSCE 100 zł
NAJLEPSZY JUNIOR DO 21 LAT – KULA ROTACYJNA (decyduje wiek w dniu zakończenia turnieju)
NAJWYŻSZA GRA TURNIEJU 200zł (liczy się najwyższa gra rzucona podczas eliminacji. W przypadku kilku tych
samych gier nagrodę otrzymuje osoba która rzuciła najwyższy wynik jako pierwsza)

NAJLEPSZY ZAWODNIK AMATOR 200zł (średnia poniżej 165.00 z poprzedniego sezonu)
NAJLEPSZA KOBIETA PO ELIMINACJACH 200 zł
NAJLEPSZY ZAWODNIK LOKALNY – VOUCHER (najwyżej sklasyfikowana z klubu TKB Toruń)*


Jeżeli w grupie A lub B wygrają osoby z TKB Toruń nagroda za Najlepszego zawodnika lokalnego otrzymuje następna
najwyżej sklasyfikowana osoba z TKB Toruń

Pula gwarantowana w przypadku minimum 120 entry.

GRUPA A (3350zł)

GRUPA B (2050zł)

PARY

1 MIEJSCE 1000zł + Voucher 1 MIEJSCE 600 zł + Voucher 1 MIEJSCE 60% puli (min. 300zł)
2 MIEJSCE 800 zł
2 MIEJSCE 450 zł
2 MIEJSCE 30% puli (min. 150zł)
3 MIEJSCE 550 zł
3 MIEJSCE 350 zł
3 MIEJSCE 10% puli (min. 50zł)
4 MIEJSCE 400 zł
4 MIEJSCE 250 zł
5 MIEJSCE 200 zł
5 MIEJSCE 100 zł
6 MIEJSCE 200 zł
6 MIEJSCE 100 zł
7 MIEJSCE 100 zł
7 MIEJSCE 50 zł
8 MIEJSCE 100 zł
8 MIEJSCE 50 zł
NAJLEPSZY JUNIOR DO 21 LAT – KULA ROTACYJNA (decyduje wiek w dniu zakończenia turnieju)
NAJWYŻSZA GRA TURNIEJU 200zł (liczy się najwyższa gra rzucona podczas eliminacji. W przypadku kilku tych
samych gier nagrodę otrzymuje osoba która rzuciła najwyższy wynik jako pierwsza)

NAJLEPSZY ZAWODNIK AMATOR 200zł (średnia poniżej 165.00 z poprzedniego sezonu)
NAJLEPSZA KOBIETA PO ELIMINACJACH 200 zł
NAJLEPSZY ZAWODNIK LOKALNY – VOUCHER (najwyżej sklasyfikowana z klubu TKB Toruń)*


Jeżeli w grupie A lub B wygrają osoby z TKB Toruń nagroda za Najlepszego zawodnika lokalnego otrzymuje następna
najwyżej sklasyfikowana osoba z TKB Toruń

Pula gwarantowana w przypadku minimum 100 entry.

GRUPA A (2950zł)

GRUPA B (1850zł)

PARY

1 MIEJSCE 900zł + Voucher 1 MIEJSCE 600 zł + Voucher 1 MIEJSCE 60% puli (min. 240zł)
2 MIEJSCE 700 zł
2 MIEJSCE 450 zł
2 MIEJSCE 30% puli (min. 120zł)
3 MIEJSCE 500 zł
3 MIEJSCE 350 zł
3 MIEJSCE 10% puli (min. 40zł)
4 MIEJSCE 400 zł
4 MIEJSCE 250 zł
5 MIEJSCE 200 zł
5 MIEJSCE 100 zł
6 MIEJSCE 150 zł
6 MIEJSCE 100 zł
7 MIEJSCE 50 zł
8 MIEJSCE 50 zł
NAJLEPSZY JUNIOR DO 21 LAT – KULA ROTACYJNA (decyduje wiek w dniu zakończenia turnieju)
NAJWYŻSZA GRA TURNIEJU 100zł (liczy się najwyższa gra rzucona podczas eliminacji. W przypadku kilku tych
samych gier nagrodę otrzymuje osoba która rzuciła najwyższy wynik jako pierwsza)

NAJLEPSZY ZAWODNIK AMATOR (średnia poniżej 165.00 z poprzedniego sezonu)
NAJLEPSZA KOBIETA PO ELIMINACJACH 100 zł
NAJLEPSZY ZAWODNIK LOKALNY – VOUCHER (najwyżej sklasyfikowana z klubu TKB Toruń)*


Jeżeli w grupie A lub B wygrają osoby z TKB Toruń nagroda za Najlepszego zawodnika lokalnego otrzymuje następna
najwyżej sklasyfikowana osoba z TKB Toruń

Przykładowy Voucher:

Uprzejmie informujemy, iż w razie pozyskania dodatkowych sponsorów pula jak również rozkład
nagród może ulec zmianie.
Dodatkowo organizatorzy ufundują nagrody w postaci pucharów i statuetek dla obu kategorii.
PRZEPISY ORGANIZACYJNE

Uprasza się wszystkich zawodników, oraz osoby towarzyszące o niespożywanie i niewnoszenie
napojów oraz posiłków zakupionych poza kręgielnią Lucky Star Toruń.
Prosimy o nie trzymanie na stolikach przy podajnikach jakichkolwiek otwartych napojów oraz ciepłych
artykułów spożywczych lub wszelkich przedmiotów lub substancji, które mogą mieć jakikolwiek
wpływ na grę innych zawodników lub funkcjonalność urządzeń na terenie kręgielni.
Ostateczna interpretacja regulaminu podczas zawodów należy do organizatorów turnieju.

Organizatorzy nie planują zmian niniejszego Regulaminu, jednakże zastrzegają sobie taką możliwość w
przypadku obiektywnych problemów z realizacją poszczególnych punktów.
Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do organizatorów, natychmiast po zaistnieniu
sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym.

