VII. Letnie Bowlingowe Grand Prix Opola - ORZEŁ LATA 2019
Regulamin rozgrywek

Regulamin cyklu otwartych turniejów bowlingu sportowego
1. Organizatorem głównym cyklu turniejów po nazwą „VII. Letnie Bowlingowe Grand Prix
Opola - ORZEŁ LATA 2019” jest Opolski Klub Bowlingowy „ORZEŁ”.
2. Partnerem cyklu jest Kręgielnia FitLIFE w Opolu.
3. Miejsce rozgrywek: Kręgielnia FitLife, ul. Oleska 11 w Opolu (wejście od ulicy Andersa).
4. Cykl promocyjny dyscypliny bowlingu sportowego obejmował będzie 2 niezależne otwarte
turnieje, w których mogą brać udział zawodnicy posiadający licencje zawodnicze PZK SBS,
zawodnicy bez licencji oraz amatorzy.
5. Minimalna ilość uczestników w rundzie eliminacyjnej: 6 osób
Maksymalna ilość uczestników w jednej rundzie eliminacyjnej: 18 osób
Zapisów można dokonywać elektronicznie
dostępny na stronie www.orzel.opole.pl

poprzez

formularz

zapisów

ON-LINE

Listy startowe będą zamykane w czwartek poprzedzający turniej, o godzinie 20:00.
Zapisy na turniej po tym terminie możliwe będą tylko poprzez kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu +48 609 134 420.
W przypadku, gdy we wskazanym terminie na listach startowych nie będzie wymaganej
minimalnej ilości osób organizatorowi przysługuje prawo do odwołania zawodów.
O odwołaniu rozgrywek uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na stronie
www.orzel.opole.pl oraz w mediach społecznościowych www.facebook.com/OrzelOpole.
6. Cykl turniejowy rozgrywany jest w kategorii indywidualnej OPEN (mieszanej).
7. Wysokość opłaty startowej: 40 PLN
! Uwaga ! Płatność przyjmowana będzie wyłącznie gotówką!
Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty! Nie wystawiamy faktur VAT!
8. Terminy rozgrywek poszczególnych turniejów cyklu „ORZEŁ LATA 2019”:
I.

11 sierpnia 2019r. – godzina 12:00

II.

25 sierpnia 2019r. – godzina 12:00

9. Rejestracja zawodników, wraz z przyjmowanie opłat startowych, będzie możliwa
każdorazowo, tylko do godziny 12:00!
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10. Każdy z turniejów indywidualnych będzie prowadzony w trzech etapach: eliminacje,
półfinał i finał. Gry prowadzone będą w systemie amerykańskim, z zamianą toru co każdą
zakończoną ramkę, w kolejności „rzut za rzut” zawodnika.
Runda I – eliminacje (start rozgrzewki o godz.12:10)
Każdy z zawodników zagra 6 pełnych gier liczonych „od zera”. Wyniki będą sumowane
wraz z punktami stałymi HDCP. Po każdych dwóch rozegranych grach nastąpi przejście
zawodników o dwa tory w prawo z torów startowych o numerach parzystych, dwa tory
w lewo z torów o numerach nieparzystych. Sumy łączne najlepszych bloków 6 gier,
uszeregowane w kolejności malejącej, będą stanowiły klasyfikację eliminacyjną turnieju.
Awans do rundy II. turnieju uzyskuje czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników.
W przypadku remisu o wyższym miejscu decydować będzą wyniki gier uzyskane bez
punktów HDCP, w kolejności od ostatniej do pierwszej rozegranej gry.
Runda II – półfinał
Zawodnicy z miejsc 1-4 rozegrają w dwóch grupach półfinałowych pojedynki 1 gry.

Półfinał I
MIEJSCE 1.

Półfinał II

MIEJSCE 4.

MIEJSCE 2.

MIEJSCE 3.

Z każdej grupy do finału przechodzi najlepszy zawodnik.
Zawodnicy, którzy awansują dalej będą sklasyfikowani na miejscach 1. i 2., na podstawie
sumy siedmiu rozegranych gier, liczonej wraz z punktami HDCP.
Zawodnicy, którzy zakończą swój udział będą sklasyfikowani na miejscach 3. i 4., również
na podstawie sumy siedmiu rozegranych gier, liczonej wraz z punktami HDCP.
W przypadku remisu o wyższym miejscu decydować będzie w kolejności rosnącej miejsce
uzyskane po rundzie eliminacyjnej.
Runda III –finał
Zawodnicy z miejsc 1-2 rozegrają pojedynek 1 gry.

Finał
MIEJSCE 1.

MIEJSCE 2.

Zwycięzcą turnieju zostaje zawodnik, który uzyska wyższy wynik gry finałowej liczony wraz
z punktami HDCP.
W przypadku remisu o wyższym miejscu decydować będzie pozycja uzyskana po
rundzie półfinałowej.
11. Długość rozgrzewki.
Przed rundą eliminacyjną zostanie uruchomiona 10 minutowa rozgrzewka.
Przed rundą II oraz III zostanie uruchomiona 5 minutowa rozgrzewka.
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12. Smarowanie.
Wszystkie turnieje będą prowadzone na smarowaniu o długości 41 stóp.
Ratio smarowania będzie w zakresie od 3,5:1 do 5,0:1.
Wykres smarowania będzie opublikowany elektronicznie w czwartek przed pierwszym
rozgrywanym turniejem.
13. Udział w zawodach uczestników w wieku poniżej 18 lat będzie możliwy wyłącznie za
zgodą przynajmniej jednego z rodziców lub prawnego opiekuna i pod jego opieką lub pod
opieką wskazanej pisemnie osoby.
14. W całym cyklu turniejów zawodnikom przysługiwać będą stałe punkty HDCP.
Punkty stałe HDCP są punktami, które nie są zależne od wyników sportowych zawodników ,
są przydzielane dla następujących grup zawodników i obowiązują przez cały czas zawodów:
−
−
−
−

juniorów w wieku do 15 lat:
kobiet:
mężczyzn w wieku powyżej 60 lat:
mężczyzn w wieku powyżej 70 lat:

8 punktów do każdej gry,
8 punktów do każdej gry,,
5 punktów do każdej gry.
8 punktów do każdej gry.

Punkty HDCP nie sumują się. Przyjmuje się wyższą wartość należnych.
15. Najlepsi zawodnicy turniejów indywidualnych zostaną wyróżnieni pucharem za zajęcie
1., 2. oraz 3. miejsca w turnieju „Orzeł Lata 2018”.
16. Zawodnik, który uzyska najwyższą sumę punktów z 6 gier eliminacyjnych cyklu zostanie
wyróżniony upominkową statuetką „VII. Letniego Bowlingowego Grand Prix Opola 2019”.
22. Jeżeli zaistnieją sytuacje nieopisane w niniejszym regulaminie decyduje każdorazowo
sędzia zawodów w oparciu o przepisy ogólne obowiązujące w bowlingu sportowym lub
osoba upoważniona z ramienia organizatora zawodów.
23. Przygotowanie torów będzie wykonane tylko przed rundami eliminacyjnymi turniejów.
24. Za osobisty sprzęt oraz rzeczy pozostawione przez uczestników bez nadzoru organizator
nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
25. Do ostatecznej interpretacji oraz zmian regulaminu upoważniony j est Zarząd Opolskiego
Klubu Bowlingowego „ORZEŁ”.

Zatwierdzono 3 sierpnia 2019r.
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