REGULAMIN
„I ANIOŁ CUP” - OTWARTE MISTRZOSTWA GDAŃSKA W BOWLINGU
03-09.04.2017r.
Organizator:
MK Bowling Gdańsk / Al. Grunwaldzka 82 (C.H. Manhattan II p.)
Komisarz Turnieju: Jacek „Anioł” Swiniarski
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- zapisów można dokonywać drogą mailową: turnieje.gdansk@mkbowling.pl lub telefonicznie 500 853 794
- dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu
- osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemną zgodę chociaż jednego rodzica/opiekuna prawnego
SMAROWANIA:
ELIMINACJE (nr 2 „medium” 39 stóp)
PÓŁFINAŁ (nr 1 „short” 34 stopy)
FINAŁ (nr 4 „long” 45 stóp)
ELIMINACJE:
- losowanie torów (15 min. przed rozpoczęciem każdej rundy)
- rozgrzewka 10 min.
- każdy z zawodników rozgrywa 6 gier
- przejście co 2 gry o 2 tory w prawo (po 2 i po 4 grze)
- na parze torów może znajdować się od 2 do 6 zawodników
- aby odbyła się eliminacja musi być min. 6 zawodników / max. 24 zawodników
- smarowanie przed każdym składem eliminacyjnym
- liczba re-entry nielimitowana
- wyniki z najlepszej tury zaliczone zostaną do kolejnej rundy
- do półfinału awansuje najlepszych 48 zawodników (z najwyższą sumą z 6 gier + bonusy)
BONUSY:
Kobiety

+ 10 pkt. do gry

Seniorzy (50-59 lat)

+ 5 pkt. do gry

Seniorzy (60+)

+ 10 pkt. do gry

HARMONOGRAM:
Runda 1

03.04.2017

poniedziałek

16:00

90 zł

Runda 2

03.04.2017

poniedziałek

20:00

90 zł

Runda 3

04.04.2017

wtorek

16:00

90 zł

Runda 4

04.04.2017

wtorek

20:00

90 zł

Runda 5

05.04.2017

środa

16:00

100 zł

Runda 6

05.04.2017

środa

20:00

100 zł

Runda 7

06.04.2017

czwartek

16:00

100 zł

Runda 8

06.04.2017

czwartek

20:00

100 zł

Runda 9

07.04.2017

piątek

13:00

120 zł

Runda 10

07.04.2017

piątek

17:00

120 zł

Runda 11

08.04.2017

sobota

9:00

120 zł

Runda 12

08.04.2017

sobota

13:00

120 zł

Runda 13

08.04.2017

sobota

17:00

120 zł

W przypadku zainteresowania Organizator bierze pod uwagę organizację dodatkowej rundy w piątek o 9:00.
PÓŁFINAŁY (koszt 50 zł):
I tura (zawodnicy z miejsc 25-48) 09.04.2017

niedziela

09:00

II tura (zwodnicy z miejsc 1-24) 09.04.2017

niedziela

12:00

- losowanie torów (15 min. przed rozpoczęciem każdej tury)
- rozgrzewka 10 min.
- każdy z zawodników rozgrywa kolejne 4 gry
- przejście co 2 gry o 2 tory w prawo (po 2 i 4 grze)
- smarowanie przed każdym półfinałem
- do 2 Finałów awansuje najlepszych 16 zawodników (z najwyższą sumą z 10 gier + bonusy)
FINAŁY (bez opłat):
1/ Masters PRO (zawodnicy z miejsc 1-8)

09.04.2017

niedziela

15:00

2/ Masters II (zawodnicy z miejsc 9-16)

09.04.2017

niedziela

15:00

- Round Robin 8 (pojedynki każdy z każdym) dwa Finały jednocześnie
- pierwsi na torach grają zawodnicy Masters II, drudzy Masters PRO
- przed rozpoczęciem Finałów smarowanie
- rozgrzewka 7 min.

- za wygrany pojedynek zawodnik otrzymuje dodatkowe 20 pkt. bonusu, w przypadku remisu obaj po 10 pkt. bonusu. Do
sumy zdobytych punktów w 7 pojedynkach + bonusy doliczona zostaje suma zdobytych punktów z 10 gier (z eliminacji i
półfinałów)
- wyższe miejsce uzyskuje zawodnik który uzyskał najwyższą sumę punktów z 3 etapów Turnieju tj. eliminacji + półfinału +
finału
PULA NAGRÓD:
NA PULĘ NAGRÓD PRZEZNACZONE BĘDZIE 30% Z WPISOWEGO Z ENTRY/RE-ENTRY
Przewidywana ilość entry to 200 < / przewidywana pula nagród to ok. 6000 zł – 8000 zł
NAGRODY:
MASTERS PRO (85% puli nagród)
1

25% PULI NAGRÓD + kula strike Track 706 C/A 15 lbs + puchar

2

20% PULI NAGRÓD + kula spare Pro Bowl Blue Black Silver 15 lbs + puchar

3

15 % PULI NAGRÓD + torba Rotogrip na 2 kule + puchar

4

5% PULI NAGRÓD

5

5% PULI NAGRÓD

6

5 % PULI NAGRÓD

7

5% PULI NAGRÓD

8

5% PULI NAGRÓD

MASTERS II (15 % puli nagród)
1

5% PULI NAGRÓD + kula strike Track 706 C/A 15 lbs + puchar

2

5% PULI NAGRÓD + kula spare Pro Bowl Blue Black Silver 15 lbs + puchar

3

5% PULI NAGRÓD + torba Rotogrip na 2 kule + puchar

SPONSOR NAGRÓD RZECZOWYCH:
www.bowlingstrefa.com

GWARANTOWANA NAGRODA DODATKOWA !!
Dla zawodnika który jako pierwszy podczas całego Turnieju uzyska „Perfect Game

300 pkt.” przewidziana jest

nagroda wartości 500 zł
REMISY:
- podczas całego Turnieju o wyższym miejscu decyduje w kolejności:
niższy bonus, wyższa ostatnia gra, przedostatnia itd. jeżeli nadal jest remis pojedynek 1 kuli aż do skutku
- wyjątek: podczas pojedynków Round Robin wyniki liczone są z bonusem w przypadku remisu następuje rozdział po 10 pkt.
INFORMACJE OGÓLNE:

- od wszystkich nagród pieniężnych które przekroczą 760 zł Organizator pobierze 10% podatku zryczałtowanego który
zostanie odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym /
zawody sportowe jako kategoria „konkursy z dziedziny sportu)
- jeżeli do momentu rozpoczęcia rozgrzewki nie pojawi się zawodnik kwalifikowany, jego miejsce może zająć kolejny z
klasyfikacji (dotyczy faz półfinałowych i finałowych)
- eliminacje w piątek i sobotę płatne są z góry za wszystkie zapisane re-entry płatne przed pierwszym entry
- w przypadku rozegrania 10x entry wszystkie kolejne dla danego zawodnika są gratis !
- cały Turniej rozgrywany jest systemem zmiennych torów (tzw. amerykańskim)
- podczas całego Turnieju obowiązuje zakaz spożywania napojów oraz posiłków nie zakupionych w miejscu organizacji
zawodów czyli MK Bowling Gdańsk pod rygorem dyskwalifikacji z Turnieju
- Organizator nie zapewnia zawodnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zawodnicy startują w
Turnieju na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi w przypadku odniesienia szkód
czy obrażeń. Organizator nie odpowiada również za zniszczony lub zagubiony sprzęt.
- możliwość płatności gotówką lub kartą
- wszystkie sytuacje sporne rozstrzyga Komisarz Turnieju

*** NIECH STRIKE BĘDZIE Z WAMI ***

W SOBOTĘ OD 21:00 ZAPRASZAMY NA BANKIET* W SALI VIP ORAZ CELEBRACJĘ :

„45 ANIOŁ B-DAY VIP PARTY”
* wstęp wolny dla uczestników Turnieju, osoby Towarzyszące opłata 20 zł/osoby.

