Puchar Polski Studentów w Bowlingu

REGULAMIN
Organizatorzy:
- Kręgielnia King Pin w Ostródzie
- Stowarzyszenie Bowling Club „Helios” w Olsztynie
- Polski Związek Kręglarski Sekcja Bowlingu Sportowego, Poznań, ul. Zeylanda 5

Sponsorzy:
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Termin i miejsce zawodów:
25-26.11.2017r.
Kręgielnia King Pin w Ostródzie ul. Jana Pawła II 9b

Warunki uczestnictwa:
W zawodach mogą brać udział drużyny 3-osobowe, pary i osoby indywidualne
reprezentujące daną uczelnię (decyduje kolejność zgłoszeń), które posiadają:
1.Ważną legitymację studencką, reprezentowanej przez siebie uczelni wyższej z
terenu Polski.
2. Podpisane oświadczenie uczestnika.
3. Osoby bez licencji PZK muszą wyrobić elektronicznie darmowe licencje
amatorskie PZK (w celu zapisania się na turniej należy w formularzu na stronie
PZK SBS podać następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, pesel, adres
korespondencyjny, numer telefonu oraz email).
4. Pisemną zgodę Uczelni Macierzystej na jej reprezentowanie w Pucharze Polski
Studentów w bowlingu.
W związku z troską o jak najlepszą rywalizację uprasza się, żeby w każdej
drużynie znalazła się maksymalnie 1 osoba grająca zawodowo w bowling,
posiadająca zawodniczą licencję PZK SBS.
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do dnia 22 listopada 2017 roku na stronie
www.pzksbs.pl lub pocztą elektroniczną pod adresem dolej@wp.pl lub
ellang@wp.pl Zapisy można również składać pod numerem telefonu 601922146.
Potwierdzone zgłoszenia będą uaktualniane na listach startowych Sekcji Bowlingu
Sportowego (pzksbs.pl -> Listy startowe).

Koszt udziału w zawodach jest całkowicie darmowy. Organizator dodatkowo
zapewnia zakwaterowanie (Hotel Polonii w Ostródzie) i wyżywienie (restauracja
King Pin) dla wszystkich zawodników.
Turniej zostanie przeprowadzony z podziałem na płeć tylko w części
indywidualnej. Kobiety otrzymają 10 punktów HNDC do każdej gry w
rozgrywkach drużynowych i parach.
W zawodach można korzystać z własnego sprzętu, jak również z dostępnego na
terenie kręgielni (kule, buty itp.).

Komisja sędziowska:
Komisarz i sędzia zawodów – Dariusz Olejniczak, który odpowiedzialny będzie
także za Sekretariat turnieju.

Eliminacje:
W pierwszej turze eliminacji wystąpi 6 drużyn o najdłuższym czasie
dojazdu (będą nocowały dzień wcześniej) i dwie drużyny o najkrótszym
czasie dojazdu, w drugiej turze pozostałe drużyny.
Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach: indywidualnej, par i drużynowej
(3 osoby). Po wylosowaniu torów drużyny rozegrają po 3 gry, systemem
amerykańskim (system zmiennych torów), na smarowaniu Medium.
Przed każdą rundą eliminacyjną zostanie załączone 10 minut rozgrzewki. Do
rundy finałowej awansuje 8 zespołów i 8 indywidualnych osób (4 mężczyzn i 4
kobiety), które uzyskały najwyższą sumę pkt. (wraz z handicapem). W przypadku
remisu na którejkolwiek pozycji, o miejscu decyduje wyższa ostatnia gra
drużyny/zawodnika, następnie przedostatnia i tak do skutku.

Ćwierćfinały drużynowe (1gra):
W fazie finałowej Play-off zespoły rozegrają pojedynki według schematu:
Pojedynek A: 1 zespół po eliminacjach vs. 8 zespół po eliminacjach
Pojedynek B: 2 zespół po eliminacjach vs. 7 zespół po eliminacjach
Pojedynek C: 3 zespół po eliminacjach vs. 6 zespół po eliminacjach
Pojedynek D: 4 zespół po eliminacjach vs. 5zespół po eliminacjach
Do półfinałów awansują zwycięzcy pojedynków.
Przegrani zajmują miejsca 5-8.

REMISY:
W przypadku remisu we wszystkich pojedynkach do końca turnieju o
rozstrzygnięciu decyduje pojedynek jednej kuli wybranego zawodnika z drużyny.

Półfinały drużynowe (1 gra):
Pojedynek E: Wygrani pojedynku A vs. Wygrani pojedynku D
Pojedynek F: Wygrani pojedynku C vs. Wygrani pojedynku B

Finały drużynowe:
Do Finału awansują zwycięzcy pojedynków półfinałowych E i F.
Przegrani zagrają mecz o 3 miejsce. W finale jak i w pojedynku o 3 miejsce
decyduje 1 gra zespołu. Zwycięska drużyna zdobywa tytuł Drużynowych
Mistrzów Pucharu Polski Studentów.

Turniej indywidualny:
Przed rundą pojedynków indywidualnych zostanie załączone 5 minut rozgrzewki.
Do finału awansuje 8 najlepszych zawodników (4 mężczyzn i 4 kobiety), którzy
zgromadzili indywidualnie najwięcej punktów w eliminacjach drużynowych.

Finał indywidualny (3 gry):
Pojedynki każdy z każdym według schematu:
1. 1 vs 4 i 2 vs 3
2. 3 vs 1 i 4 vs 2
3. 1 vs 2 i 3 vs 4
Za zwycięstwo zawodnik/zawodniczka otrzymuje 20 pkt bonusu, za remis 10 pkt,
przegrana 0 pkt.

Konkurencja Par:
Po wylosowaniu torów duety rozegrają po 3 gry, systemem amerykańskim (system
zmiennych torów), na smarowaniu Medium.
Przed każdą rundą eliminacyjną zostanie załączone 7 minut rozgrzewki. Do rundy
finałowej awansuje 6 par, które rozegrają pojedynki w systemie każdy z każdym.
Za wygrany pojedynek para otrzymuje 30 punktów bonusu, za remis 10 pkt, a za
przegrany pojedynek 0pkt. O miejscu decyduje wyższa suma punktów ze
wszystkich pojedynków wraz z bonusami. W przypadku remisu zwycięża para,
która wygrała bezpośredni pojedynek, potem, która wygrała więcej pojedynków, a
następnie zdecyduje wyższa ostatnia rozegrana gra, przedostatnia... do skutku.
W związku z troską o jak najlepszą rywalizację uprasza się, żeby w każdej
parze zagrał minimum 1 zawodnik podsiadający amatorską licencję
zawodniczą.

Przepisy porządkowe:
Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę
na konsoli, usuwanie przeszkód technicznych, samowolne rozstrzyganie sytuacji
spornych. O każdym z takich przypadków należy powiadomić Sędziego. Przed
turą eliminacyjną oraz pojedynkami finałowymi nastąpi smarowanie torów.

Harmonogram
Dzień 1 (25.11.17) – eliminacje:
8:30 – 9:00 – Smarowanie torów, losowanie i weryfikacja zgłoszeń/dokumentów
9:00 – 11:00 - I Eliminacje drużynowe – 8 drużyn na 8 torach rozgrywa 3 gry (w
tym eliminacje indywidualne)
11:00 – 11:45 - Smarowanie torów
11:45 – 14:00 - II Eliminacje drużynowe – 8 drużyn na 8 torach rozgrywa 3 gry
(w tym eliminacje indywidualne)
14:00 – 14:45 Obiad + smarowanie torów
14:45 – 17:15 Play-off drużynowe (1⁄4 finału, 1⁄2 finału oraz finał i mecz o 3
miejsce)
17:15 – 18:00 Smarowanie torów
18:00 – Pojedynki indywidualne –półfinał kobiet i mężczyzn
18:30 -Finał indywidualny oraz pojedynek o trzecie miejsce kobiet i mężczyzn
19:00 – Zakończenie pierwszego dnia zawodów

Dzień 2 (26.11.17) – finały:
9:00 – 10:30 - I Eliminacje par – 8 par na 8 torach rozgrywa 3 gry
10:30 – 11:15 - Smarowanie torów
11:15 – 12:45- II Eliminacje par – 8 par na 8 torach rozgrywa 3 gry
12:45 –13:45 Smarowanie torów + obiad
13:45 – Pojedynki par (round-robin) każdy z każdym
16:00 – Dekoracja zwycięzców -> Zakończenie zawodów.

NAGRODY:
Drużyny oraz pary z miejsc 1-3 otrzymują Puchary dla uczelni oraz medale.
Indywidualnie oraz w kategorii par zawodnicy i zawodniczki otrzymają, za
miejsca 1-3 statuetki.

PRZEPISY ORGANIZACYJNE
Uprasza się wszystkich zawodników, oraz osoby towarzyszące o niespożywanie i
niewnoszenie napojów oraz posiłków zakupionych poza kręgielnią King Pin.
Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów
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PROTESTY I ZAŻALENIA:
Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do Sekretariatu Zawodów,
natychmiast po zaistnieniu sytuacji spornej. Będą one rozstrzygane według zasad
obowiązujących w bowlingu sportowym.

