Indywidualne Mistrzostwa Polski
Seniorów 2017/2018

ZARZĄDZAJACY/ ORGANIZATOR
Sekcja Bowlingu Sportowego Polskiego Związku Kręglarskiego,
ul. Adama Mickiewicza 30 60-836 Poznań.

REGULAMIN

WSPÓŁORGANIZATOR
Kręgielnia Król Kul (C.H. Sukcesja al. Politechniki 1, Łódź) .
DATA TURNIEJU
04-06 maja 2018 (w tym finał w dn. 06 maja)
KONKURENCJE
Turniej odbędzie się w trzech kategoriach męskich i jednej kobiecej:
- Senior 40+ kategoria mężczyzn: 40-49 lat wg roku kalendarzowego
- Senior 50+ kategoria mężczyzn: 50-59 lat wg roku kalendarzowego
- Senior 60+ kategoria mężczyzn: od 60 lat wg roku kalendarzowego
- Senior 40+ kategoria kobiet:
od 40 lat wg roku kalendarzowego
SEKRETARIAT ZAWODÓW
Skład Sekretariatu Zawodów ustali Zarząd SBS przed rozpoczęciem turnieju. Sekretariat Zawodów czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem turnieju.
DODATKOWE UREGULOWANIA
Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym
oraz przepisy ETBF.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sekretariatu Zawodów
WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w Turnieju może wziąć osoba posiadająca aktualną roczną licencję bowlingową SBS
PZK (formalności z wydaniem pierwszej licencji do załatwienia u organizatora) lub inną licencję federacji zrzeszonych w WTBA, ważne badania lekarskie i która zapisze się na listę startową. Licencje amatorskie nie będą honorowane.
LISTY STARTOWE
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Listy startowe będą otwarte od 25 kwietnia od godz. 20:00 do
dnia 2 maja do godz. 18:00 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.
Ilość re-enty jest nie limitowana. Na sobotnie listy startowe do dnia 29
kwietnia można zapisać się tylko raz. Po tym terminie, o ile będzie wolne miejsce, można dopisać się na re-entry.
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Organizator nie przewiduje dodatkowych składów eliminacyjnych.
Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.
WPISOWE DO TURNIEJU
Wysokość wpisowego do Indywidualnych Mistrzostw Polski Weteranów wynosi 80 zł za
pierwszą i kolejne rundy eliminacyjne.
Opłata za półfinały: 40 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 2 maja.
Każdy z zawodników ma obowiązek przesłania potwierdzenia wpłaty drogą elektroniczną
na adres mailowy sbs@pzksbs.pl w terminie do 2 maja, godz. 20:00. Nie dokonanie wpłaty
w ww. terminie/ terminach oraz nie przesłanie potwierdzenia wpłaty skutkować będzie usunięciem zawodnika z listy startowej.
Potwierdzeniem swojej obecności na turnieju jest przesłanie potwierdzenia wpłaty za wpisowe ze wszystkich entry, na maila: sbs@pzksbs.pl.
Opłata za półfinały pobierana będzie przez Sekretariat Zawodów w dniu 06 maja przed rundą półfinałową, w gotówce.
ILOŚĆ ZAWODNIKÓW NA TORZE
Na parze torów w eliminacjach może znajdować się od 3 do 4 zawodników, a w półfinale 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 6 startujących zawodników.
SMAROWANIE
VI Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów rozgrywane będą na smarowaniu medium
sport (38’-42’).
Tory będą smarowane przed każdą rundą eliminacyjną, następnie przed
rundą półfinałową oraz przed finałem.
FORMAT TURNIEJU
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Losowanie torów odbywa się 30 minut przed danym składem eliminacyjnym oraz przed półfinałem i finałem.
Rozgrzewka w eliminacjach i półfinale trwa 10 minut, natomiast w
pojedynkach finałowych 5 minut, gdy na torze jest 1 zawodnik lub 7
minut, gdy na torze jest dwóch zawodników.
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Przejście w eliminacjach i w rozgrywkach półfinałowych następuje po każdej grze. Zawodnicy
z torów parzystych przesuwają się o 4 tory w prawo, a z torów nieparzystych o 4 tory w lewo.
Wszystkie gry zostaną rozegrane systemem amerykańskim oraz rzut za rzut zawodnika.
Każdy z uczestników rozgrywa eliminacje składające się z 5 gier. Wyższa seria decyduje
o awansie do rozgrywek półfinałowych.
Do półfinałów awansuje w każdej kategorii 1/2 uczestników (z zaokrągleniem do góry),
jednak nie mniej niż 8.
Zawodnicy w półfinale rozgrywają dodatkowe 5 gier, które sumują się z wynikami eliminacji.
W ten sposób wynik z 10 gier decyduje o miejscu w 4-osobowym finale w każdej kategorii.
Ze względu na nieznaną ilość zawodników w rundzie finałowej, składy niedzielne będą dobrane tak, aby dana kategoria grała razem.
Dobór kategorii do danego składu zostanie podany po skończonych eliminacjach, a numer
składu zostanie wylosowany.
Finał rozegrany zostanie w formacie Stepladder:
- Pojedynek 1: zawodnik z pozycji 3 po półfinale z zawodnikiem z pozycji 4: 1 gra,
- Pojedynek 2: zwycięzca pojedynku 1 z zawodnikiem z pozycji 2: 1 gra,
- Pojedynek 3: zwycięzca pojedynku 2 z zawodnikiem z pozycji 1: 1 gra.
HARMONOGRAM ELIMINACJI I PÓŁFINAŁÓW i FINAŁÓW
Eliminacje:
1. piątek 04 maja, godz. 08.30 (max. 28 osób),
2. piątek 04 maja, godz. 11.30 (max. 28 osób),
3. piątek 04 maja, godz. 14.30 (max. 28 osób),
4. sobota 05 maja, godz. 08:30 (max. 28 osób),
5. sobota 05 maja, godz. 11:30 (max. 28 osób),
6. sobota 05 maja, godz. 14:30 (max. 28 osób).

Półfinały:
Niedziela 06 maja, godz. 9:00
Finał: Stepladder:
Niedziela 06 maja, godz. 15:30

NAGRODY
Zawodnicy w każdej kategorii otrzymają stosowne tytuły mistrzowskie, puchary oraz medale.
Ewentualne nagrody dodatkowe zostaną podane przed rozpoczęciem zawodów
PROTESTY I ZAŻALENIA
Wszystkie protesty i zażalenia muszą być zgłoszone do Sekretariatu
Zawodów natychmiast po zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad i regulaminów obowiązujących w bowlingu sportowym.
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Zatwierdzono przez Prezydium PZK SBS w dniu 23.04.2017r.
ze zmianami w dniu 01.05.2018r.

