AMATORSKI TURNIEJ INDYWIDUALNY
Rozpoczęcie: 19.06.2018 godzina 19:00
REGULAMIN
Organizatorem turnieju jest Niku Bowling
Turniej ma charakter indywidualny
1. HDCP (handicap):
 Kobiety + 8pkt. do każdej gry eliminacyjnej (nie dotyczy finału)
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Eliminacje:
Składają się z 3 gier poprzedzonych 10 minutową rozgrzewką.
Suma z 2 gier decyduje o zajętym miejscu w eliminacjach
W przypadku remisu zawodnika wchodzącego do finału z ostatniego miejsca następuje dogrywka z
3 ostatnich ramek gry (organizator wyznacza tory do dogrywki).
Finał:
Do finału przechodzi 50% osób biorących udział w eliminacjach.
Rozgrywane są 2 gry finałowe poprzedzone 5 minutową rozgrzewką.
Organizator przydziela tory według zajętego miejsca w eliminacjach.
W przypadku remisu następuje dogrywka z 3 ostatnich ramek gry (organizator wyznacza tory do
dogrywki).
Jeżeli do finału zakwalifikuje się osoba, która zrezygnuje z udziału w rundzie finałowej,
automatycznie finał zostaje pomniejszony o tego zawodnika.
Nagrody
Nagrody fundowane w każdej kolejce przez organizatora za pierwsze 3 miejsca
Dla najlepszej kobiety niebędącej w pierwszej trójce – kupon na 4 gry w bowling.
(Warunkiem nagrodzenia najlepszej kobiety jest uczestnictwo minimum 3 zawodniczek)
Koszt :
Koszt turnieju wynosi 30 zł od osoby.
Dodatkowe informacje
Zawodnicy mogą rozgrywać turniej tylko kulami dostępnymi na kręgielni.
W zawodach mogą brać udział tylko i wyłącznie amatorzy bez licencji PZK
Tory bowlingowe nie będą smarowane przed turniejem
W przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych organizator wyznacza inne tory do gry.
Wszelkiego rodzaju awarie techniczne zgłaszane są obsłudze bowlingowej, która dokona wszelkich
starań w celu ich usunięcia.
Wszelkiego rodzaju błędy w punktacji lub też ustawieniu kręgli zawodnik zgłasza poprzez
podniesienie ręki.
Jakiekolwiek ingerowanie w punktację lub też niesportowe zachowanie może grozić dyskwalifikacją
zawodnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kolejki i przeniesienia na inny termin
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji w wyżej wymieniony regulamin.
Pierwszeństwo rzutu ma osoba grająca na torze z prawej strony. W trakcie rzutu jednej z osób,
pozostali gracze stoją poza linią rozbiegu.
Uczestnicząc w turnieju akceptujesz regulamin Niku Bowling

