Opolski Superpuchar Bowlingowy 2019 - Regulamin

Cykl otwartych turniejów bowlingu sportowego 5 Turniejów Rankingowych oraz Turniej Finałowy.
Organizator cyklu:

Opolski Klub Bowlingowy „ORZEŁ”,

Miejsce rozgrywek:

Kręgielnia FitLIFE, Opole, ul. Oleska 11 – wejście od ul. Andersa

Ilość uczestników:

Maks. 30 osób, minimalnie 12 osób – Turnieje Rankingowe
Maks. 18 osób – Turniej Finałowy

Ilość miejsc w rundach eliminacyjnych jest ograniczona, przy czym ostatecznie decyduje kolejność
zapisów na LISTACH STARTOWYCH ON-LINE ma stronie www.orzel.opole.pl
Start turniejów:

godz. 12:00

Planowany terminarz rozgrywek:
Turniej Rankingowy #1

9 grudnia 2018

Turniej Rankingowy #2

13 stycznia 2019

Turniej Rankingowy #3

10 lutego 2019

Turniej Rankingowy #4

10 marca 2019

Turniej Rankingowy #5

14 kwietnia 2019

Turniej Finałowy

12 maja 2019

Uwaga! Terminy rozgrywek mogą ulec zmianie.
Opłata startowa (entry): 60 PLN (dorośli), 40 PLN (juniorzy do 16 roku życia)
Płatność wyłącznie gotówką. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.
Zawodnicy zobowiązani są do stawienia się w recepcji kręgielni najpóźniej 15 minut przed
rozpoczęciem zawodów w celu zgłoszenia obecności, dokonania opłaty startowej oraz przypisania
numerów torów.
Opłacenie wpisowego będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu rozgrywek, który stanowi, że
zawodnicy przystępują do rozgrywek na własną odpowiedzialność (zawodnicy nie są zobowiązani do
legitymowania się licencją zawodniczą).
Wszyscy zawodnicy akceptujący regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz
wizerunku foto lub wideo w celu ogłoszenia wyników oraz publikacji tych danych, w celach promocji
cyklu turniejów.
Udział w zawodach uczestników w wieku poniżej 18 lat będzie możliwy wyłącznie za zgodą
przynajmniej jednego z rodziców lub prawnego opiekuna oraz, podczas zawodów, pod jego opieką lub
opieką osoby dorosłej przez niego wskazanej.
Przypominamy o konieczności posiadania obuwia bowlingowego, dostępnego również w recepcji
kręgielni. Pamiętamy, że ze względów zachowania bezpieczeństwa nie należy wchodzić na rozbiegi
w obuwiu do tego nieprzystosowanym i brudnym.
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Rozgrywki turniejowe będą prowadzone w kategorii indywidualnej OPEN.
Dopuszcza się start osób posiadających licencję zawodniczą Sekcji Bowlingu Sportowego Polskiego
Związku Kręglarskiego lub odrębnej federacji.
HANDICAPY
Punkty dodatkowe – HDCP, są punktami, które niezależne od wyników sportowych zawodników, będą
przydzielane w odpowiedniej wysokości, do każdej rozegranej gry, następującym grupom zawodników:
- juniorzy w wieku do lat 16:

8 punktów,

- kobiety:

8 punktów,

- mężczyźni w wieku powyżej 60 lat:

5 punktów.

Punkty dodatkowe obowiązują we wszystkich etapach rozgrywek każdego turnieju cyklu i nie podlegają
sumowaniu. Za właściwą przyjmuję się wyższą wartość przypisaną do odpowiedniej grupy, jak powyżej.

TURNIEJE RANKINGOWE
PRZEBIEG ROZGRYWEK RUND ELIMINACYJNYCH
(start 10 minutowej rozgrzewki nastąpi o godz. 12:00)
Każdy z zawodników rozegra 6 gier, systemem amerykańskim, ze zmianą torów co ramkę, w kolejności
wykonywania „rzut za rzut”. Po każdej grze zawodnicy przechodzą 2 tory w prawo z torów startowych
parzystych i 2 tory w lewo z torów startowych nieparzystych.
Wyniki łączne serii 6 gier liczone z punktami HDCP, uszeregowane w kolejności malejącej, stanowić będą
klasyfikację po rundzie eliminacyjnej.
Do rundy finałowej awansuje 6 najwyżej sklasyfikowanych zawodników.
W razie remisu decyduje wyższy wynik liczony bez punktów HDCP. Utrzymujący się remis rozstrzyga
wyższy wynik pojedynczej gry bez punktów HDCP, w kolejności od ostatniej do pierwszej gry.
RUNDA FINAŁOWA
(start nastąpi po ogłoszeniu klasyfikacji eliminacyjnej)
Zawodnicy, którzy po rundzie półfinałowej zajęli odpowiednio miejsca od 1. do 6., rozegrają systemem
amerykańskim, w kolejności wykonywania „rzut za rzut”, 2 gry. Po każdej grze zawodnicy przechodzą
2 tory w prawo z torów startowych parzystych i 2 tory w lewo z torów startowych nieparzystych.
Zawodnicy będą rozstawieni wg zajętych miejsc: 3.–1. Tory 3-4, 2.-4. Tory 5-6, 5.-6. Tory 1-2.
Wyniki rozegranych gier, liczone wraz z punktami HDCP, będą sumowane z jedną trzecią częścią
total pinu z eliminacji liczonego z punktami HDCP, zaokrągloną w dół do liczby całkowitej.
Uszeregowanie wyników łącznych w kolejności malejącej stanowić będzie klasyfikację finałową.
W razie remisu decyduje wyższy wynik dwóch gier finałowych liczonych bez punktów HDCP, dalej wyższe
miejsce uzyskane w klasyfikacji po rundzie eliminacyjnej.
NAGRODY W TURNIEJACH RANKINGOWYCH
Zawodnicy z miejsc od 1. do 3. Turniejów rankingowych otrzymają pamiątkowe puchary.
Zdobywca 1. miejsca w turnieju rankingowym otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 60 PLN.
PUNKTY RANKINGOWE
Każdy ze startujących zawodników otrzyma punkty rankingowe w wysokości sumy trzech najwyższych
total pinów z eliminacji rozegranych turniejów rankingowych.
Do turnieju Finałowego awans otrzyma maks. 18 zawodników klasyfikacji rankingowej.
Zgłoszenia do turnieju finałowego należy wykonać poprzez listy startowe on-line lub telefonicznie.
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TURNIEJ

FINAŁOWY

PRZEBIEG ROZGRYWEK RUNDY ELIMINACYJNEJ
(start 10 minutowej rozgrzewki nastąpi o godz. 12:00)
Zawodnicy biorący udział w Turnieju Finałowym zaczynają gry z wynikiem wstępnym w wysokości
jednej trzeciej części punktacji rankingowej dającej awans, zaokrąglonej w dół do liczby całkowitej.
Każdy z zawodników rozegra 6 gier, systemem amerykańskim, ze zmianą torów co ramkę, w kolejności
wykonywania „rzut za rzut”. Po każdej grze zawodnicy przechodzą 2 tory w prawo z torów startowych
parzystych i 2 tory w lewo z torów startowych nieparzystych.
Wyniki łączne serii 6 gier liczone z punktami HDCP, sumowane z wynikiem wstępnym i uszeregowane
w kolejności malejącej, stanowić będą klasyfikację po rundzie eliminacyjnej turnieju finałowego.
Do rundy półfinałowej awansuje 12 najwyżej sklasyfikowanych zawodników.
W razie remisu decyduje wyższy wynik 6 gier liczony bez punktów HDCP. Utrzymujący się remis
rozstrzyga wyższy wynik pojedynczej gry serii eliminacyjnej, bez punktów HDCP, w kolejności od
ostatniej do pierwszej gry.
RUNDA PÓŁFINAŁOWA
(start nastąpi po ogłoszeniu klasyfikacji eliminacyjnej)
Zawodnicy, którzy po rundzie półfinałowej zajęli odpowiednio miejsca od 1. do 12., rozegrają systemem
amerykańskim, 2 gry, w kolejności wykonywania „rzut za rzut”. Po każdej grze zawodnicy przechodzą
2 tory w prawo z torów startowych parzystych i 2 tory w lewo z torów startowych nieparzystych.
Zawodnicy będą rozstawieni wg zajętych miejsc: 6./12.–1./7. Tory 3–4,

2./8.–4./10. Tory 5–6,

5./11.–6./12. Tory 1–2.
Wyniki rozegranych gier, liczone wraz z punktami HDCP, będą sumowane z wynikiem wstępnym i jedną
trzecią częścią total pinu z eliminacji, zaokrągloną w dół do liczby całkowitej.
Uszeregowanie wyników łącznych w kolejności malejącej stanowi klasyfikację półfinałową.
Do rundy finałowej awansuje 6 najwyżej sklasyfikowanych zawodników.
W razie remisu decyduje wyższy wynik dwóch gier półfinałowych liczonych bez punktów HDCP, dalej
wyższe miejsce uzyskane w klasyfikacji po rundzie eliminacyjnej.
RUNDA FINAŁOWA
(start nastąpi po ogłoszeniu klasyfikacji półfinałowej)
Zawodnicy, którzy po rundzie półfinałowej zajęli odpowiednio miejsca od 1. do 6., rozegrają systemem
amerykańskim, w obrębie pary torów, w kolejności wykonywania „rzut za rzut”, 2 gry. Po każdej grze
zawodnicy przechodzą 2 tory w prawo z torów startowych parzystych i 2 tory w lewo z torów startowych
nieparzystych.
Zawodnicy będą rozstawieni wg zajętych miejsc: 3.–1. Tory 3-4, 2.-4. Tory 5-6, 5.-6. Tory 1-2.
Wyniki rozegranych gier, liczone wraz z punktami HDCP, będą sumowane z wynikiem wstępnym i jedną
trzecią częścią total pinu z eliminacji, zaokrągloną w dół do liczby całkowitej.
Uszeregowanie wyników łącznych w kolejności malejącej stanowi klasyfikację finałową.
W razie remisu decyduje wyższy wynik dwóch gier finałowych liczonych bez punktów HDCP, dalej wyższe
miejsce uzyskane w klasyfikacji po rundzie eliminacyjnej.
NAGRODY UPOMINKOWE W TURNIEJU FINAŁOWYM
Zawodnicy z miejsc od 1. do 3. turnieju finałowego otrzymają pamiątkowe medale i puchary.

Strona 3/5

Opolski Superpuchar Bowlingowy 2019 - Regulamin
NAGRODY FINANSOWE W TURNIEJU FINAŁOWYM
Zawodnicy z miejsc od 1. do 6. Turnieju Finałowego otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:
300 PLN – 1.miejsce, 240 PLN – 2.miejsce, 180 PLN – 3.miejsce, 120 PLN – 4.miejsce,
100 PLN – 5.miejsce, 80 PLN – 6.miejsce.
Pula nagród w wysokości 1020 PLN jest gwarantowana przy minimalnej łącznej liczbie 60 entry
rozegranych w eliminacjach turniejów rankingowych.
SMAROWANIE
W całym cyklu turniejów obowiązywać będzie jeden typ smarowania – dostępny do wglądu na stronie
internetowej organizatora www.orzel.opole.pl.
Przygotowanie torów nastąpi tylko przed każdą rundą eliminacyjną każdego turnieju.
ZAPISY NA TURNIEJ
Zapisów można dokonywać na kilka sposobów:
- poprzez formularz zapisów on-line na stronie www.orzel.opole.pl
- SMS’em na numer telefonu +48 609 134 420 (należy podać: Imię Nazwisko i nr lub datę turnieju)
Listy startowe będą zamykane w środę poprzedzającą turniej, o godzinie 20:00. Zapisy na turniej
po tym terminie możliwe będą tylko telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej SMS na
numer telefonu podany powyżej.
W przypadku, gdy w środę poprzedzającą termin zawodów, o godz. 20:00, na listach startowych nie
będzie wymaganej minimalnej ilości osób zawody zostaną odwołane.
O odwołaniu rozgrywek uczestnicy zostaną poinformowani na stronie klubowej

internetowej

www.orzel.opole.pl oraz na tablicy klubowej www.facebook.com/OrzelOpole/
DALSZE USTALENIA
1.

Gry będą prowadzone amerykańskim systemem turniejowym – z zamianą torów co ramkę,
w obrębie pary torów, w kolejności „rzut za rzut”.

2.

Punkty HDCP doliczane do każdej gry obowiązują przez cały czas trwania turnieju.

3.

Zawodnicy

są

proszeni

o przygotowywanie

się

tak

do

zawodów

(załatwienie

potrzeb

fizjologicznych przed zawodami i w trakcie przerw pomiędzy rundami zawodów), aby mogli bez
przeszkód wykonać serie 2 gier bez konieczności dokonywania przerw pomiędzy grami.
4.

Zawodnicy proszeni są o pilnowanie kolejności rozgrywania swoich ramek oraz dbanie o gotowość
do wykonania swojego rzutu gdy nadejdzie ich kolejka i ich tor jest „wolny”. Tor uważa się za
„wolny”, gdy na torach przylegających z jego prawej i lewej strony nie znajdują się inni zawodnicy
przygotowujący się lub wykonujący rzut. Rzut uważa się za zakończony w momencie opuszczenia
przez zawodnika rzucającego pola rozbiegu.

5.

Zawodnik, który zakończył rzut, powinien opuścić pole rozbiegu umożliwiając grę na torze
sąsiednim. Sytuacja odnosi się do oczekiwania na rozbiegu na ustawienie kręgli do wykonania
drugiego rzutu tzw. spare’owego lub ponownego, korygującego ustawienia kompletu kręgli.

6.

Przygotowujemy sprzęt i kule (wycieranie z oleju) poza rozbiegiem – poza jego polem nie
„wchodząc” zawodnikom rzucającym na plecy i nie wchodząc na rozbieg przed zakończeniem
rzutu przez zawodników na sąsiednich torach. Przypominamy, że każdy zawodnik podczas
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wykonania rozbiegu do rzutu może ten rzut „wygasić”, czyli przerwać jego wykonanie i opuścić
rozbieg w celu ponownej koncentracji i wyeliminowania przyczyny oraz ponownie wykonać rzut.
7.

Prosimy o zachowanie ogólnych zasad kulturalnego zachowania i dopingu oraz szczególnie
dbałość o czystość języka.

8.

Zawodnicy, którzy pomiędzy grami chcą odświeżyć sprzęt np. przeczyścić kule (przypominamy,
że jest to możliwe tylko po zakończonej całej grze) powinni robić to sprawnie, tak aby nie zakłócać
porządku i nie wprowadzać nieczystości w postaci pyłu w okolice „strefy grającej”.

9.

Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone Sędziemu zawodów natychmiast po
zaistnieniu sytuacji spornej i rozstrzygane będą według zasad obowiązujących w bowlingu
sportowym. Zgłoszenie jakichkolwiek zastrzeżeń czy nieprawidłowości technicznych maszyn,
torów, punktacji itp. powinno odbyć się bezpośrednio po zaistniałej, zauważonej sytuacji, poprzez
wstrzymanie gry na danej parze torów i oczekiwanie na podejście obsługi zawodów lub
w szczególnych sytuacjach Sędziego zawodów. Pozostałe sprawy porządkowe lub niejasności
powinny zostać rozstrzygnięte w recepcji kręgielni.

10. Zawodnicy otrzymując swoją kartę gry są za nią odpowiedzialni i zobowiązani do pilnowania
i rzetelnego wpisywania wyników swoich gier. Punktacja ogólna turnieju może ulec zmianie na
skutek wykrycia nieprawidłowości w wynikach na kartach gier zawodników w konfrontacji
z wydrukami

komputerowymi

systemu

liczącego.

Zawodnik

u

którego

wykryte

będą

nieprawidłowości zostanie zdyskwalifikowany i w danych zawodach nie otrzyma punktów
rankingowych. Za zgubienie karty gry z wynikami odpowiedzialny jest zawodnik. Jeżeli zagubiona
karta gry zawodnika, na prośbę obsługi lub Sędziego, nie zostanie doniesiona, zawodnik będzie
w tej rundzie sklasyfikowany z sumą punktów „0”.
11. Zawodnicy biorący udział w Turnieju, zobowiązują się do przestrzegania zasad bowlingu
sportowego oraz niniejszego regulaminu oraz nie wyrażają sprzeciwu na publikowanie imiennych
wyników ich gry wraz z ogólnymi wynikami turniejowymi oraz na publikowanie wizerunku foto wideo.
12. Ostateczną decyzję w powyższych i innych nie opisanych przypadkach podejmuje Sędzia Główny
Zawodów oraz Organizator.
Sporządzono i zatwierdzono przez Zarząd OKB ORZEŁ dnia 25 listopada 2018r.
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