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REGULAMIN
ZARZĄDZAJACY/ ORGANIZATOR
Sekcja Bowlingu Sportowego Polskiego Związku Kręglarskiego, ul. Zeylanda 5, 60-808 Poznań.
WSPÓŁORGANIZATOR
Kręgielnia Król Kul (C.H. Sukcesja al. Politechniki 1, Łódź) .
DATA TURNIEJU
27-28 maja 2017 (ew .dodatkowa tura eliminacyjna 26 maja)
KONKURENCJE
Puchar Polski odbywa się wyłącznie w konkurencji indywidualnej - oddzielnie w kategorii
kobiet i mężczyzn.
Zdobywcy Pucharu Polski będą mieli prawo wystąpić w finale Pucharu Świata QubicaAMF
2017 w Meksyku.
SEKRETARIAT ZAWODÓW
Skład Sekretariatu Zawodów ustali Komisja Sędziowska SBS przed rozpoczęciem turnieju.
Sekretariat Zawodów czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem zawodów.
DODATKOWE UREGULOWANIA
Regulaminami nadrzędnymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym oraz
regulamin (playing rules) WORLD BOWLING. Ostateczna interpretacja regulaminu należy
do Sędziego zawodów oraz Komisji Gier i Dyscypliny.
W turnieju nie obowiązują żadne bonusy ani handicapy.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w Turnieju może wziąć pełnoletnia osoba (osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju) posiadająca ważną licencję bowlingową PZK SBS oraz aktualne badania lekarskie i która
zapisze się na listę startową. Licencje amatorskie nie będą honorowane.
LISTY STARTOWE
Listy startowe będą otwarte 15 maja br. od godz. 20.00, do dnia
23 maja do godz. 20:00 na stronie Sekcji Bowlingu Sportowego
www.pzksbs.pl.
Zapisów należy dokonywać on-line wpisując nr licencji oraz pozostałe dane. W przypadku wolnych miejsc po 23 maja, SBS ma prawo do
aktualizowania list startowych.
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W przypadku braku wolnych miejsc, po zapełnieniu list startowych na dwie rundy eliminacyjne w dniu 27 maja, zostanie uruchomiona kolejna lista dodatkowa na rundę eliminacyjną
w dniu 26 maja o godzinie 13:30.
Na listę dodatkową w pierwszej kolejności zapisani zostaną zawodnicy z list rezerwowych
z dnia 27 maja.
Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.
WPISOWE DO TURNIEJU
Wysokość wpisowego do Pucharu Polski wynosi 100 zł. Finały są bezpłatne.
Wpłaty wpisowego 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 23 maja do godz. 20:00.
Nie dokonanie wpłaty w ww. terminie skutkować będzie usunięciem zawodnika z listy startowej.
ILOŚĆ ZAWODNIKÓW NA TORZE
Na parze torów w eliminacjach może znajdować się od 3 do 4 zawodników, a w finale od 2 do
4 zawodników.
W przypadku niepełnej ilości zawodników w turach eliminacyjnych Organizator ma prawo uzupełnić składy osobami nie biorącymi udziału w rywalizacji sportowej (Pacer) celem usprawnienia
przebiegu eliminacji.
Tura eliminacyjna może się odbyć wyłącznie przy minimalnej ilości 9 startujących zawodników.
SMAROWANIE
Turniej o Indywidualny Puchar Polski rozgrywany będzie na smarowaniu medium sport (38’-42’).
Smarowanie zostanie wylosowane przez Komisję Techniczną, wybraną przez Zarząd PZK
SBS, na godzinę przed pierwszą rundą eliminacyjną.
Wykres i parametry smarowania zostaną opublikowane także przed pierwszą turą eliminacyjną.
Tory będą smarowane przed każdą rundą eliminacyjną oraz przed pierwszą rundą finałową.
Kolejne smarowania podczas finałów zostaną podane w harmonogramie/schemacie rozgrywek finałowych.
FORMAT TURNIEJU
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Losowanie torów odbywa się 30 minut przed danym składem eliminacyjnym systemem scorringowym Qubica AMF.
Rozgrzewka w eliminacjach trwa 10 minut, natomiast w pojedynkach
finałowych 5 minut, gdy na torze jest 1 zawodnik lub 7 minut, gdy na
torze jest dwóch zawodników.
Przejście w eliminacjach następuje po każdej grze. Zawodnicy z torów
parzystych przesuwają się o 4 tory w prawo, a z torów nieparzystych o
4 tory w lewo.
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Wszystkie gry zostaną rozegrane systemem amerykańskim oraz rzut za rzut zawodnika.
Każdy z uczestników rozgrywa eliminacje składające się z 6 gier.
Do finałów przechodzi bezpośrednio 8 kobiet i 24 mężczyzn najwyżej sklasyfikowanych po
eliminacjach.
16 mężczyzn z pozycji 25-40 rozegra dodatkowo prolog finału, tj. jedną grę (bezpośrednio
po rundach eliminacyjnych, bez smarowania).
8 zawodników z najwyższym wynikiem tej gry (prologu) wchodzi także do finałów. Ogółem
w finale wystąpi 32 mężczyzn.
Każdy z 24 finalistów i 8 finalistek będzie miał przypisany numer zgodny z miejscem zajętym w eliminacjach a dodatkowych 8 finalistów numer odpowiadający wyższemu numerowi
z pary zawodników rozgrywających pojedynek.
Rozgrywki finałowe będą prowadzone systemem pucharowym do 2 przegranych pojedynków wg drabinki A Wygranych oraz drabinki B Barażowej/Przegranych.
W drabince A rozgrywane będą pojedynki 2 gier, których suma stanowi o zwycięstwie. Zawodnik wygrywający pojedynek przechodzi dalej w drabince A, natomiast zawodnik przegrywający spada do drabinki B. W drabince B rozgrywane będą pojedynki jednej gry - zawodnik
wygrywający przechodzi dalej w drabince B, a przegrywający odpada z turnieju.
W pojedynku finałowym o Puchar Polski spotkają się zawodnik bez porażki z drabinki A oraz
ostateczny zwycięzca pojedynków z drabinki B. O zwycięstwie i o zdobyciu Pucharu Polski
będzie decydować suma 2 gier.
REMISY / KLASYFIKACJA
W przypadku remisu w eliminacjach decyduje wyższa ostatnia gra zawodnika, a jeżeli są równe to przedostatnia, itd. W przypadku remisu w pojedynkach finałowych (suma z 2 gier w drabince A lub remis w 1 grze w drabince B) decyduje pojedynek jednej kuli.
O miejscu zajętym ostatecznie przez zawodników rozgrywających finały i odpadających w tej
samej rundzie decyduje wyższa gra ostatniego pojedynku a jeżeli będą równe, wyższy wynik
eliminacji. Dla pozostałych zawodników miejsce zajęte w eliminacjach stanowi o ich klasyfikacji.
KRYTERIA KADRY
Puchar Polski jest zaliczany do rankingu kadry kobiet i mężczyzn. Punkty
rankingowe będą przydzielane zgodnie ze zdobytym miejscem w turnieju.
HARMONOGRAM ELIMINACJI I PROLOGU FINAŁU
Skład 1: Sobota 27 maja godz. 9:00 – 48 osób
Skład 2: Sobota 27 maja godz.13:00 – 48 osób
Przy większej ilości zawodników Organizator podejmie starania celem
przeprowadzenia dodatkowego składu A w piątek 26 maja o godzinie 13:30.

Puchar Polski 2017
Indywidualny

World Cup 2017

Eliminacje Krajowe QubicaAMF

Indywidualny Puchar Polski, Król Kul Łódź (C.H. Sukcesja

27-28.05.2017

Prolog : Sobota 27 maja, zawodnicy (mężczyźni) z miejsc 26-40 rozegrają pojedynek jednej gry
bezpośrednio po ostatniej rundzie eliminacyjnej, ok. godz. 16:00/16:30 - 16 osób.

HARMONOGRAM/SCHEMAT FINAŁÓW
Rozgrywki finałowe rozpoczną sie w niedzielę 28 maja o godzinie 9:00.
Szczegółowy harmonogram poszczególnych rund wraz z drabinkami A i B oraz przyporządkowaniem torów i harmonogramem smarowań stanowi załącznik Nr 1 regulaminu i zostanie
opublikowany oddzielnie, w późniejszym terminie, do dnia 20 maja 2017 r.
W przypadku, gdy numery torów nie będą wszystkie z góry przyporządkowane do pojedynków lub sprawy organizacyjne czy techniczne będą tego wymagały, o numerach torów
RZEPISY ODATKOWE
zdecyduje Sekretariat Zawodów.
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NAGRODY
Zawodniczki oraz zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymają puchary zgodnie z zajętym miejscem.
Zwycięzcy otrzymają prawo startu w finale WORLD CUP QUBICAAMF (Meksyk) oraz w późniejszym terminie opłacony bilet lotniczy.
W przypadku rezygnacji zwycięzcy z wyjazdu, prawo reprezentowania Polski przechodzi na
następnego/nych w kolejności zawodników.
PROTESTY I ZAŻALENIA
Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do Sekretariatu Zawodów natychmiast po zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad i regulaminów obowiązujących w bowlingu sportowym.
Zatwierdzono przez Prezydium PZK SBS w dniu 15.05.2017r.
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