REGULAMIN TURNIEJU BOWLINGOWEGO DLA KOBIET
ORGANIZOWANEGO W KRĘGIELNI BOWLING CLUB
w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ
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Cele: Popularyzacja bowlingu sportowego wśród kobiet
Turniej bowligowy dla kobiet ma charakter indywidualny.
Zawody odbędą się w dniu 08.03.2019r.
Organizatorem jest Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o. o.

Warunki uczestnictwa

5. Zgłoszenia

do turnieju przyjmowane są na miejscu
kregielnia@trzebnicazdroj.eu najpóźniej do dnia 07.03.2019r.

oraz

mailowo

na

adres

6. W turnieju mogą wziąć udział kobiety, które po uprzednim zgłoszeniu dokonają opłaty
startowej w recepcji kręgielni najpóźniej bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów

7. Do zawodów może stanąć maksymalnie 12 osób, o udziale decydować będzie kolejność
zgłoszeń i uiszczenia opłaty startowej.

8. Pozostałe osoby chętne do wzięcia udziału zostaną wpisane na listę rezerwową i w przypadku
rezygnacji osoby zgłoszonej wcześniej mogą wziąć udział w turnieju. W przypadku nie
pojawienia się i/lub nie uiszczenia opłaty startowej przez osobę zgłoszoną do konkursu, na
listę startową może zostać wpisana osoba z listy rezerwowej.

9. Opłata startowa uprawniająca do udziału w turnieju wynosi 20 zł od osoby.
10. Uczestnicy turnieju, składając podpis na liście startowej, akceptują regulamin turnieju,
regulamin kręgielni i regulamin obiektu, oraz wyrażają zgodę na udzielanie swojego wizerunku
dla potrzeb marketingowych kręgielni Bowling Club.

Format turnieju

11. Zawody rozpoczną się o godzinie 18:00. Zawodniczki zobowiązane są potwierdzić swoją
obecność u pracownika kręgielni najpóźniej na 20 minut przed startem eliminacji. Przed
składem eliminacyjnym odbędzie się 10-minutowa rozgrzewka. Uczestniczki rozegrają 2 gry
eliminacyjne na jednym torze. Suma z 2 gier decyduje o zajętym miejscu w eliminacjach.
Najwyżej sklasyfikowane zawodniczki awansują do Rundy finałowej. W Rundzie Finałowej
zawodniczki rozegrają 2 gry na jednym torze. Suma z 4 rozegranych gier decyduje o zajętych
miejscach w turnieju. Osoby z miejsc 1-2 rozegrają między sobą pojedynek finałowy jednej
gry liczony od 0.
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia graczy na 2-3 grupy eliminacyjne.
O przynależności do grupy zadecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby które trafią do kolejnej
grupy eliminacyjnej otrzymają informację w momencie uiszczenia opłaty wpisowej.

Nagrody

12. I Miejsce – karnet na 1 godzina gry w bowling, wejście jednorazowe na zajęcia fitness
i wejście jednorazowe na aqua aerobic,
II Miejsce – karnet na 1 godzina gry w bowling, wejście jednorazowe na zajęcia fitness,
III Miejsce – karnet na 1 godzinę gry w bowling.

13. W kwestiach nieuwzględnionych w tym regulaminie obowiązuje regulamin kręgielni, przepisy
ETBF, PZK SBS oraz decyzja prowadzącego.

