ZAŁOŻENIA WSTĘPNE.
Organizatorem cyklu BAKER DOUBLES 2016 jest:
Opolski Klub Bowlingowy „ORZEŁ”.
Miejsce rozgrywek:
Kręgielnia FitLIFE, Opole, ul. Oleska 11 (wejście od ul. Andersa).
W każdym z 5 turniejów cyklu BAKER DOUBLES 2016 może wziąć udział maksymalnie 12 par męskich,
żeńskich lub mieszanych.
Zapisów można dokonywać wysyłając SMS z nazwiskami zgłaszanej pary, na numer telefonu
+48 609 134 420.
W każdym turnieju zawodnicy mogą wystartować tylko w jednej parze. Dopuszcza się zgłoszenie innej
pary na każdy turniej. Każda nowa para rozpoczyna zbieranie punktów rankingowych od „0”.
Uczestnicy BAKER DOUBLES nie muszą być członkami Opolskiego Klubu Bowlingowego „ORZEŁ”.
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 wskazanej przez niego
osoby dorosłej.
Osoby zgłaszające swój udział w rozgrywkach akceptują niniejszy regulamin i tym samym zobowiązują
się do przestrzegania zasad ogólnie obowiązujących w Bowlingu Sportowym, BAKER DOUBLES oraz
zachowywania czystości sportowej rywalizacji, zgodnie z zasadą Fair Play,
Wszyscy zawodnicy akceptujący regulamin, 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.
BAKER DOUBLES obejmuje 5 spotkań w terminach:
03.11.16 – zapisy do 31.10.16, do godz.20:00,
14.11.16 – zapisy do 11.11.16, do godz.20:00,
24.11.16 – zapisy do 21.11.16, do godz.20:00,
05.12.16 – zapisy do 02.12.16, do godz.20:00,
15.12.16 – zapisy do 12.12.16, do godz.20:00.
Po dacie określającej koniec zapisów zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie telefonicznie i będą
potwierdzane w zależności od dostępności torów.
Rozpoczęcie rozgrywek BAKER DOUBLES ustala się na 03.11.2016r.
Każdorazowo spotkania rozpoczynać się będą o godzinie 18:30 od 10 minutowej rozgrzewki.
Opłata startowa każdorazowo wynosić będzie 20 PLN od osoby.
Trzy najlepsze pary otrzymają za udział pamiątkowe nagrody.
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Podczas całego czasu trwania rozgrywek BAKER DOUBLES obowiązywać będą stałe dodatkowe punkty
handicap (HDCP), doliczane do każdej rozegranej przez pary gry, w wysokości:
5 punktów - do gry rozegranej przez kobietę,
10 punktów - do gry rozegranej przez juniora młodszego (do 16 roku życia).
Punkty HDCP za kategorie nie sumują się.
Terminarz ma charakter stały, ale może podlegać zmianom z przyczyn niezależnych, przy czym zmiany
terminu dotyczyć będą przesunięcia całego spotkania.
PRZEBIEG ROZGRYWEK
Każda z drużyn w trakcie jednego spotkania rozegra 8 gier
Każda z 8 pełnych gier rozegrana zostanie systemem BAKER, tj. wspólnie przez dwie osoby (każdy
zawodnik rzuca co 2 pełną ramkę).
Gra jednej drużyny odbywać się będzie w obrębie jednego toru. Po każdej grze następuje zmiana
torów o jeden w prawo.
Kapitanowie drużyn zobowiązani są do dbałości o poprawne wypełnianie kart gier.
Wyniki gier uzyskane przez zawodników będą sumowane wraz z punktami HDCP i szeregowane po każdej
grze w kolejności malejącej.
Punkty rankingowe przyznawane będą po każdej rozegranej grze. Niezależnie od ilości par w turnieju,
najlepsza otrzymuje 12 pkt, druga i kolejne pary otrzymają odpowiednio o 1 pkt mniej.
W przypadku remisu w pojedynczej grze decyduje ilość punktów uzyskana odpowiednio w ostatniej
i kolejnych od końca ramkach.
O zwycięstwie w BAKER DOUBLES decyduje większa liczba punktów uzyskanych w klasyfikacji
generalnej.
W przypadku remisu punktowego w klasyfikacji generalnej par decyduje wyższy total pin uzyskany
podczas całego cyklu rozgrywek BAKER DOUBLES.
Zakończenie BAKER DOUBLES z wręczeniem nagród odbędzie się w ostatni dzień, po zakończeniu
rozgrywek i podliczeniu punktacji generalnej.
W trakcie zawodów należy bezwzględnie zachować dbałość o wszystkie urządzenia oraz inne
przedmioty znajdujące się na obiekcie kręgielni FitLIFE. 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 zawodników takiej pary, kary regulaminowej w postaci anulowania wyniku gry i wpisania wyniku „0”,
bez przypisania punktów rankingowych.
W przypadku zaistnienia sytuacji, w której wystąpiło naruszenie przepisów obowiązujących podczas
rozgrywek lub sytuacji noszącej znamiona działań mających na celu jakikolwiek wpływ na przebieg
sportowej rywalizacji, przewiduje się zastosowanie kary regulaminowej, skutkującej odjęciem 5 punktów
z klasyfikacji generalnej pary, której dotyczyło dane zdarzenie.
Do ostatecznej interpretacji regulaminu upoważniony jest Zarząd OKB „ORZEŁ”.

Sporządzono dnia 24.10.2016r.
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