PIERWSZE KRYTERIA DO KADRY POLSKI W SEZONIE 2017/2018

REGULAMIN

ORGANIZATOR I ZARZĄDZAJACY
Sekcja Bowlingu Sportowego w Polskim Związku Kręglarskim, ul. A. Mickiewicza 30, 60-808 Poznań

MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU
Kręgielnia „Król Kul”, mieszcząca się w Centrum Handlowym „Sukcesja” w Łodzi.

TERMIN
18-19 listopada 2017r.

KONKURENCJE
Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.

KOMISJA SĘDZIOWSKA
Za prawidłowy przebieg turnieju odpowiedzialny jest Sekretariat Zawodów.

DODATKOWE UREGULOWANIA
Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym oraz przepisy
WTBA. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora oraz Komisji Gier i Dyscypliny.
W turnieju nie obowiązują żadne bonusy i handicapy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w Turnieju może wziąć osoba posiadająca zawodniczą licencję bowlingową PZK SBS oraz
ważne badania lekarskie i która zapisze się na listę startową.
Listy startowe będą otwarte w dniu 14. listopada 2017r. od godz.12.00, do godz.18.00 w dniu 16.
listopada 2017r. na stronie Sekcji Bowlingu Sportowego www.pzksbs.pl. Zapisy dokonujemy on-line
wpisując nr licencji oraz pozostałe dane. W przypadku wolnych miejsc SBS ma prawo pozostawić
otwarte listy dłużej.
Uwaga: Zapisów mogą dokonać jedynie zawodnicy posiadający opłaconą aktualną licencję
bowlingową SBS, którą można otrzymać jedynie składając wniosek o licencje on-line na stronie
www.pzksbs.pl.
Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.
Na parze torów w eliminacjach mogą znajdować się maksymalnie 5 osób, a w rundzie finałowej 4.
Koszt uczestnictwa wynosi 80 zł za udział w rundzie eliminacyjnej, jak również 80zł za udział w
rundzie finałowej. Z tego powodu płatność będzie dokonywana wyłącznie gotówką w dniu zawodów
przed daną rundą.

FORMAT TURNIEJU

Każdy z uczestników rozgrywa eliminacje składające się z 6. gier.
Wszystkie gry zostaną rozegrane systemem amerykańskim oraz rzut za rzut zawodnika.
Losowanie torów odbywa się przed danym składem eliminacyjnym i finałowym. Rozgrzewka przed
każdym składem trwa 10 minut.
Po każdych 2. grach zawodnicy rozpoczynający na torach parzystych przesuwają się o 2 tory w prawo,
natomiast zawodnicy rozpoczynający na torach nieparzystych o 2 tory w lewo. Ilość, o którą
przesuwają się zawodnicy uzależniona jest od ilości zawodników i ustalana przez Sekretariat Zawodów
przed danym składem.
Przewidziane jest jedno smarowanie maszyną natryskową na każdy skład zarówno fazy eliminacyjnej
jak i finałowej. Losowanie smarowania z puli oficjalnych sportowych smarowań WTBA2017 medium ,
odbędzie się przed rundą eliminacyjną.
W rundzie finałowej pierwszy skład zostanie rozegrany na smarowaniu short , a drugi na smarowaniu
long z tej samej puli smarowań. Losowanie nastąpi również przed rundą finałową.
W przypadku remisu w eliminacjach oraz po rundzie finałowej o pozycji zawodnika/czki decyduje
ostatnia rozegrana gra, dalej przedostatnia, itd. , aż do skutku.
Do rundy finałowej awansuje w kolejności uzyskanej najwyższej średniej 20. mężczyzn. oraz 8 kobiet.
W rundzie finałowej wszyscy zawodnicy rozgrywają dwa składy po 6 gier.

O kolejności zdobytego miejsca oraz ilości uzyskanych punktów rankingowych do kadry, decydować
będzie średnia liczona ze wszystkich 18. rozegranych gier. Punkty do kryterium kadry przyznawane
będą wg. Zajętego miejsca następująco:
Najwyższa średnia

= 25 pkt

Druga średnia

= 22 pkt

Trzecia średnia

= 20 pkt

Czwarta średnia

= 18 pkt

Piąta średnia

= 16 pkt

Szósta średnia

= 14 pkt

Siódma średnia

= 12 pkt

Ósma średnia

= 10 pkt

Dziewiąta średnia

= 8 pkt

Dziesiąta średnia

= 7 pkt

Jedenasta średnia

= 6 pkt

Dwunasta średnia

= 5 pkt

Trzynasta średnia

= 4 pkt

Czternasta średnia

= 3 pkt

Piętnasta średnia

= 2 pkt

Szesnasta średnia

= 1 pkt

.
HARMONOGRAM
Sobota 18.11.2017:
Runda eliminacyjna - Smarowanie medium
Skład 1.: godz. 12.00-14.30, max. 35 osób, 14 torów
Skład 2.: godz. 15.00-17.30, max. 35 osób, 14 torów
W przypadku większej ilości chętnych zostanie uruchomiony dodatkowy skład na godz. 8:30
Skład dodatkowy: godz. 8.30-11.00, max. 35 osób, 14 torów, po którym nastąpi smarowanie torów.
Niedziela 14.09.2014:
Runda finałowa
Skład 1.: godz. 9.00-12.00, 28 osób,(20. Mężczyzn oraz 8 kobiet) 14 torów - Smarowanie short
Skład 2.: godz. 12.30-15.30, 28 osób,(20. Mężczyzn oraz 8 kobiet) 14 torów - Smarowanie long
Ceremonia i zakończenie zawodów: 16.00

NAGRODY
Zawodnicy z miejsc I, II , III otrzymają pamiątkowe trofea , oficjalne koszulki Reprezentacji Polski
oraz 3. zawodników z najwyższą średnią otrzyma darmowy nocleg na drugich Kryteriach Kadry, które
odbędą się na tym samym obiekcie w dniach 17-18 lutego 2018r.
Ponadto wyłonionej w kryteriach Kadrze Polski, wysłanej na zawody międzynarodowe, Sekcja
Bowlingu Sportowego sfinansuje opłatę startową, koszty podróży oraz nocleg w trakcie zawodów.
PROTESTY I ZAŻALENIA
Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do Sekretariatu Zawodów natychmiast po
zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym.

Zatwierdzono przez Zarząd PZK SBS w dniu 12.11.2017r.

