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Drużynowe Mistrzostwa Opola 2020
Opolska Liga Bowlingowa
Regulamin zawodów.
1.

Organizatorem Drużynowych Mistrzostw Opola 2019 jest Opolski Klub Bowlingowy „ORZEŁ”.

2.

Partnerem Opolskiej Ligi Bowlingowej jest Kręgielnia Szara Willa.

3.

Miejsce rozgrywek: Kręgielnia Szara Willa, Opole, ul.Oleska 11 (wejście od ul.Andersa).

4.

Opolska Liga Bowlingowa, w sezonie 2019/2020, składa się z co najmniej 6, a maksymalnie 12 drużyn,
w minimalnym składzie dwuosobowym.

−

liczba zawodników w każdej drużynie jest ograniczona do 4 osób,

−

w Lidze mogą brać udział składy mieszane,

−

uczestnicy DMO 2020 nie muszą być członkami Opolskiego Klubu Bowlingowego „ORZEŁ”,

−

dopuszcza się udział w rozgrywkach zawodników z licencją PZK SBS,

−

występ juniorów (młodzieży w wieku do lat 18) będzie możliwy wyłącznie za zgodą przynajmniej jednego
z rodziców lub prawnego opiekuna i pod jego opieką lub pod opieką upoważnionej osoby dorosłej,

−

zawodnik występujący po raz pierwszy zostaje przypisany do składu danej drużyny i pozostaje w jej
składzie do momentu zakończenia rozgrywek w danym sezonie,

−

zawodnicy w trakcie trwania sezonu rozgrywek nie mogą występować w składach innych niż przypisanych
za pierwszym razem drużyn,

−

wypożyczanie czy wymiana zawodników pomiędzy drużynami w trakcie trwania sezonu rozgrywek
ligowych jest niedozwolone,

−

zapisów można dokonywać, wprowadzając co najmniej 2 osoby na listę drużyny, najpóźniej do ostatniego
dnia przyjmowania zgłoszeń tj. do 10 listopada 2019r. (niedziela),

−

wzór formularza zgłoszeń do Ligi stanowi Załącznik 1 do niniejszego regulaminu,

−

drużyny zgłaszające się do udziału w rozgrywkach poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeń
akceptują niniejszy regulamin rozgrywek i tym samym zobowiązują się do przestrzegania zasad ogólnie
obowiązujących w Bowlingu Sportowym, Opolskiej Bowling Lidze oraz zachowywania czystości sportowej
rywalizacji, zgodnie z zasadą Fair Play,
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−

wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą posiadać zdolność do uprawiania sportu, oraz startują
na własną odpowiedzialność, wyrażając jednocześnie zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz
wizerunku foto lub wideo w celu publikacji wyników oraz w celach promocji rozgrywek,

−

sezon rozgrywek obejmuje serie kolejek ligowych, które zostaną przeprowadzone zgodnie z ustalonym po
zamknięciu listy zgłoszeń terminarzem rozgrywek,

−

organizator rozgrywek zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w terminarzu ligowym,

−

w trakcie jednego spotkania drużyny rozegrają po 5 meczy, w systemie ligowych pojedynków,

−

punkty rankingowe będą przyznawane za wygrany pojedynek poszczególnych zawodników oraz za
wygrany mecz (większy total pin),

−

w każdym meczu drużyna może wystawić do gry różny skład, bazując oczywiście na składzie wcześniej
przypisanym lub wprowadzając nowego zawodnika rezerwowego, który nie jest jeszcze przypisany do
innej drużyny Opolskiej Bowling Ligi,

−

wprowadzanie nowych zawodników jest możliwe najpóźniej do dziesiątego tygodnia rozgrywek cyklu
DMO 2019/2020, włącznie,

−

zawodnicy zgłoszeni do meczu muszą go rozegrać do końca, bez możliwości dokonania zmian w składzie
podczas jego trwania,

5.

Rozpoczęcie rozgrywek Opolskiej Bowling Ligi ustala się na 14 listopada 2019r. (czwartek). Każdorazowo
spotkania ligowe rozpoczynać się będą punktualnie o godzinie 18:30, od 10 minutowej rozgrzewki.

6.

Opłata startowa za każde spotkanie ligowe będzie wynosić 70 PLN od drużyny.
Opłaty należy uiścić najpóźniej do 15 minut przed planowym rozpoczęciem rozgrzewki.

7.

Płatności ligowe przyjmowane będą tylko i wyłączanie odliczoną gotówką!
(nie wystawiamy faktur VAT, istnieje możliwość otrzymania dokumentu potwierdzającego wpłatę – „KP”)

8.

Drużyny podczas rozgrywek rywalizują o tytuł Drużynowego Mistrza Opolskiej Ligi Bowlingowej, I-go oraz
II-go Wicemistrza Opolskiej Ligi Bowlingowej. Zwycięskie drużyny otrzymają za udział pamiątkowe puchary
oraz dedykowane medale.

9.

Podczas całego czasu trwania rozgrywek Opolskiej Ligi Bowlingowej obowiązywać będą stałe punkty HDCP
w wysokości:
- 8 punktów, doliczane do każdej gry rozegranej przez juniora (do 16 roku życia),
- 8 punktów, doliczane do każdej gry rozegranej przez kobiety,
- 8 punktów doliczane do każdej gry rozegranej przez seniorów powyżej 60 lat.
Punkty HDCP za kategorie nie sumują się.
Dodatkowo obowiązuje system dodatkowych punktów HDCP, zależny od średniej indywidualnej
każdego zawodnika, liczonej na podstawie wyników gier bez punktów dodatkowych, zaokrąglonej w dół
do wartości całkowitej. Do pierwszego meczu w lidze każdy zawodnik przystępuje ze średnią równą „0”.
Średnie indywidualne będą naliczane po spotkaniu ligowym, w którym zawodnik rozegra trzecią grę
w lidze, i będą obowiązywały na wszystkie mecze w kolejnym spotkaniu ligowym. W przypadku, gdy
różnica średnich indywidualnych zawodników w bezpośrednim pojedynku przekroczy 20 punktów,
zawodnik o średniej niższej otrzyma w danym pojedynku dodatkowy HDCP w wysokości 2/3 wyliczonej
różnicy, zaokrąglonej w dół do wartości całkowitej (różnica 21 punktów daje 14 punktów HDCP).
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10. W przypadku wycofania drużyny lub rezygnacji drużyny z rozgrywek ligi punktacja tabeli nie ulega zmianie.
Dotychczas uzyskane punkty w meczach z drużyną rezygnującą będą utrzymane.
11. Brak obecności w rozgrywkach jest równoznaczny z przegraniem wszystkich meczy danego spotkania.
12. Drużyna, której przeciwnik nie stawi się do pojedynku w wyznaczonym czasie, rozegra „pusty mecz”.
Aby zdobyć 3 punkty za total pin drużyna musi zrobić wynik, liczony bez punktów HDCP, który będzie
przynajmniej równy wartości podwojonej średniej całkowitej drużyny zaokrąglonej w dół.
Każdy zawodnik, aby zdobyć 2 punkty, musi zrobić wynik, liczony bez punktów HDCP, który będzie
przynajmniej równy jego bieżącej średniej całkowitej zaokrąglonej w dół, pomniejszonej o 10 pkt.
13. Drużyna, która spóźni się na rozgrywki, bez poinformowania organizatora, traci możliwość dołączenia do
rozpoczętych już gier. Drużyna spóźniona może przystąpić do gry dopiero po rozegraniu rozpoczętych
przez drużyny obecne gier oraz po uregulowaniu opłat startowych pomniejszonych o 5 PLN za każdą
nierozegraną grę zawodnika. Po otrzymaniu informacji o możliwym spóźnieniu drużyny organizator może
opóźnić start zawodów, nie więcej niż o 15 minut.
14. W przypadku nieobecności zawodnika składu głównego drużyna może wprowadzić zawodnika
rezerwowego, którego może wprowadzić bezpośrednio w dniu rozgrywek. Warunkiem dopuszczenia do
gry zawodnika rezerwowego jest zgłoszenie do organizatora ligi, spełnienie wymogów określonych
regulaminem oraz wykluczenie przynależności drużynowej do innej zespołu ligi. W przypadku braku
pełnego składu drużyna może przystąpić do rozgrywek w składzie jednoosobowym, opłacając połowę
kwoty opłaty startowej. Zawodnik drużyny przeciwnej, który nie będzie miał swojego przeciwnika
w pojedynku rozgrywa swoją grę na warunkach opisanych w pkt.12 niniejszego regulaminu. Zawodnik,
który bierze udział w zawodach w pojedynkę może zdecydować czy będzie rozgrywał pojedynek
z zawodnikiem pierwszym drużyny przeciwnej, czy z zawodnikiem drugim. W przypadku wyboru
pojedynku z zawodnikiem drugim należy na karcie gier wpisać swoje nazwisko na drugiej pozycji.
15. Kolejność torów oraz rozgrywania gier będzie zależna od numeru startowego drużyny ponieważ schemat
spotkań będzie odgórnie ustalony. Numer startowy drużyna otrzymuje po zgłoszeniu do rozgrywek.
16. We wszystkich spotkaniach ligowych składy drużyn i kolejność zawodników w pojedynkach kapitanowie
wpisują na kartach gry równolegle, przed rozpoczęciem gry.
17. W pierwszym tygodniu rozgrywek wszystkie mecze rozpoczynają drużyny rozstawione na prawym torze.
W kolejnych spotkaniach mecze rozpoczynają drużyny z niższą średnią ligową, niezależnie od tego, czy są
rozstawione na prawym torze.
18. Kapitanowie drużyn zobowiązani są do dbałości o poprawne wypełnianie kart gier.
19. Wyniki uzyskane przez zawodników w każdej grze będą sumowane wraz z punktami stałymi oraz
dodatkowymi HDCP.
20. W wyniku rozegrania meczu możliwe jest zdobycie następującej liczby punktów do klasyfikacji generalnej:
- 3 punkty za wygrany mecz (większy total pin),
- 1 punkt za mecz remisowy (równy total pin),
- 2 punkty za każdy wygrany pojedynek zawodników (1. vs. 1., 2. vs. 2.),
- 1 punkt za każdy remisowy pojedynek zawodników,
- 0 punktów za przegrany pojedynek i przegrany mecz.
W wyniku wygranego meczu drużyna otrzymuje maksymalnie 7 pkt.
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21. W przypadku wycofania się zawodnika z gry w danym dniu, np. z powodu kontuzji, zawodnik ten nie może
ponownie przystąpić do gry. Zawodnik rezerwowy może przystąpić do zawodów w trakcie bieżącej gry,
w której nastąpiło wycofanie. Wynik gry będzie zapisany zawodnikowi rezerwowemu, bez punktów HDCP.
22. O zwycięstwie w lidze decyduje większa liczba punktów uzyskanych w klasyfikacji generalnej.
W przypadku remisu punktowego porównywana będzie całkowita ilość punktów uzyskana z wszystkich
rozegranych przez drużyny gier w sezonie, liczona bez punktów HDCP.
23. Zakończenie sezonu z wręczeniem pucharów odbędzie się podczas rozgrywek Indywidualnego Pucharu
DMO 2020, którego regulamin oraz data rozgrywek przedstawione będą w późniejszym terminie.
24. W trakcie zawodów należy bezwzględnie zachować dbałość o wszystkie urządzenia oraz inne przedmioty
znajdujące się na obiekcie kręgielni Szara Willa. Zaistnienie sytuacji jawnego naruszenia przez zawodników
mienia obiektu, w skutek wykonywanych, niepochamowanych odruchów emocjonalnych, będzie
zakwalifikowane jako zachowanie niesportowe. Zachowanie takie będzie związane z nałożeniem na
zawodnika kary regulaminowej w postaci anulowania wyniku gry i wpisanie, w danym pojedynku, w jego
miejsce wyniku „0”.
25. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której wystąpiło naruszenie przepisów obowiązujących podczas
rozgrywek Opolskiej Bowling Ligi lub sytuacji noszącej znamiona działań mających na celu jakikolwiek
wpływ na przebieg sportowej rywalizacji, przewiduje się zastosowanie kary regulaminowej, skutkującej
utratą 7 punktów z klasyfikacji generalnej drużyny, której dotyczyło dane zdarzenie.
26. Do ostatecznej interpretacji regulaminu upoważniony jest Zarząd OKB „ORZEŁ”.

Zatwierdzono dnia 25 października 2019r.
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