BOWLINGOWY TURNIEJ WALENTYNKOWY
Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o. o.
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem jest Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o. o., zwany dalej
Organizatorem.
2. Turniej odbędzie się w dniu 16.02.2018r.
3. Celem zawodów jest popularyzacja bowlingu sportowego w Gminie Trzebnica.
4. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są mailowo na adres kregielnia@trzebnicazdroj.eu
lub osobiście w barze kręgielni, najpóźniej do dnia 15.02.2018r.
5. W turnieju mogą wziąć udział pary kobieta-mężczyzna, które po uprzednim zgłoszeniu
dokonają opłaty wpisowej w barze kręgielni najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem
zawodów.
6. Opłata wpisowa uprawniająca do wzięcia udziału w turnieju wynosi 30 PLN brutto od pary.
7. Uczestnicy turnieju wypełniając formularz zgłoszeniowy wyrażają zgodę na udzielanie
swojego wizerunku dla potrzeb marketingowych kręgielni Bowling Club.
8. Składając podpis na liście startowej, uczestnicy akceptują regulamin turnieju, wewnętrzny
regulamin kręgielni oraz regulamin obiektu.
9. Maksymalnie w turnieju może wystąpić 16 par. W przypadku większej ilości chętnych
o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
Format turnieju:
10. Turniej rozpocznie się o godzinie 18:00
11. Zawodnicy zobowiązani są potwierdzić swoją obecność u pracownika kręgielni najpóźniej
na 20 minut przed startem eliminacji.
12. Przed startem eliminacji odbędzie się losowanie torów oraz 10-minutowa rozgrzewka.
13. Turniej rozgrywany jest w parach kobieta-mężczyzna. Niedopuszczalne są pary zawodników
tej samej płci.
14. Zawodnicy rozegrają 3 gry eliminacyjne na jednym, wylosowanym wcześniej torze.
15. Gry zostaną rozegrane w tzw. Stylu „Baker” tzn. zawodnicy z pary grają jedną grę „na spółkę”.
16. Panie oddają rzuty w ramkach nr 1, 3, 5, 7 i 9, natomiast Panowie rzucają w ramkach 2, 4, 6, 8
oraz 10.
17. Suma z 3 gier decyduje o zajętym miejscu w eliminacjach.
18. Cztery najwyżej sklasyfikowane pary awansują do półfinałów.
19. Para rozstawiona z numerem 1 po eliminacjach zmierzy się w pojedynku jednej gry z parą
rozstawioną z numerem 4, para nr 2 rozegra pojedynek z parą nr 3.
20. Zwycięzcy półfinałów zmierzą się ze sobą w finałowym pojedynku jednej gry.
Nagrody:
21. Nagrodą za zajęcie I Miejsca jest karnet na 3 godziny gry w bowling w kręgielni Organizatora,
za zajęcie II Miejsca – karnet na 2 godziny gry w bowling w kręgielni Organizatora, za zajęcie III
Miejsca – karnet na 1 godzinę gry w bowling w kręgielni Organizatora.
22. W kwestiach nieuwzględnionych w tym regulaminie obowiązuje regulamin kręgielni, przepisy
ETBF, PZK SBS oraz decyzja prowadzącego.

