Aneks nr 1 do
REGULAMINU
Indywidualnych Mistrzostw Polski Weteranów 2017
W Regulaminie Indywidualnych Mistrzostw Polski Weteranów 2017, zatwierdzonym
przez zarząd PZK SBS w dniu 15 maja 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) Punkty „LISTY STARTOWE” ORAZ „WPISOWE DO TURNIEJU” otrzymują
brzmienie:
„LISTY STARTOWE
Listy startowe będą otwarte od 15 maja od godz. 20:00 do dnia 17 maja do godz. 24:00 na
stronie Sekcji Bowlingu Sportowego www.pzksbs.pl, w zakładce Listy Startowe. Zapisów
należy dokonywać on-line wpisując nr licencji oraz pozostałe dane. W przypadku wolnych
miejsc SBS ma prawo pozostawić otwarte listy do czasu ich zapełnienia. Dopuszcza się
dokonywanie zapisów także w dniu rozgrywania rund eliminacyjnych, w Sekretariacie
Zawodów, jednak nie później, niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem danej rundy
eliminacyjnej. Ilość re-enty nie jest limitowana. Organizator nie przewiduje dodatkowych
składów eliminacyjnych.
Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.
WPISOWE DO TURNIEJU
Wysokość wpisowego do Otwartych Mistrzostw Polski Seniorów wynosi 100 zł za pierwszą
i kolejne rundy eliminacyjne. Opłata za półfinały: 50 zł, finały są bezpłatne.
Wpłaty wpisowego na rundy eliminacyjne w pełnej wysokości należy dokonać wraz
z wpisem na listę startową, na rachunek bankowy PZK SBS w ING Bank Śląski 35 1050
1520 1000 0090 7586 1360, nie później niż do dnia 17 maja. W przypadku otwarcia list do
czasu ich zapełnienia, dopuszcza się zapłatę gotówką w Sekretariacie Zawodów w terminie
nie później, niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem rundy eliminacyjnej, na którą zawodnik jest
zapisany.
W przypadku dokonania wpłaty przelewem, każdy z zawodników ma obowiązek przesłania
potwierdzenia wpłaty drogą elektroniczną na adres mailowy sbs@pzksbs.pl w terminach
odpowiednio do 17 maja, godz. 24:00 lub- w przypadku wydłużenia czasu wpisu na listy
startowe- do dnia 18 maja, do godz. 22:00. Nie dokonanie wpłaty w ww. terminie/
terminach oraz nie przesłanie potwierdzenia wpłaty (w przypadku dokonania jej
przelewem) skutkować będzie usunięciem zawodnika z listy startowej.
Opłata za półfinały pobierana będzie przez Sekretariat Zawodów w dniu 21 maja przed rundą
półfinałową, w gotówce.”

Zatwierdzono przez Zarząd PZK SBS w dniu 18 maja 2017 r.

