RAZPIS in propozicije za tekmovanje

BOWLING TURNIR
POSAMEZNIKOV ALI DVOJIC
ZA POKAL ŠVIC BOWLINGA
S temi pravili so urejena pravila športne prireditve BOWLING TURNIR POSAMEZNIKOV ALI DVOJIC ZA POKAL ŠVIC
BOWLINGA, ki jo organizira,vodi in sodi organizacijski odbor tekmovanja pri ŠVIC BAR & BOWLING Novo mesto v
sestavi: predsednik in dva člana. Športna prireditev bo potekala v bowling centru ŠVIC BOWLING, Kočevarjeva ulica 1,
Novo mesto, ki ga upravlja družba GORASTO d.o.o., Novo mesto.
I. SPLOŠNA PRAVILA IGRANJA
a. Splošno
- Izraz udeleženec v moški obliki se uporablja tako za moške kot ženske in sicer za posameznike ali dvojice.
- Izrazi igralec v moški obliki se uporablja za posameznika ali člana dvojice tako za moške kot ženske.
- Igralci se morajo javiti na recepciji bowlinga vsaj 15 min pred pričetkom tekmovanja.
- Žrebanje stez bo potekalo 15 minut pred začetkom polfinala.
- V vsakem terminu bo 5 minutno ogrevanje.
- Kvalifikacije in polfinale se igra se na 4 stezah z do 4 posamezniki ali do 2 dvojici na stezi.
- Menjava stez se izvede po vsaki odigrani igri tako, da se udeleženci na lihi stezi pomaknejo v desno in
udeleženci na sodi stezi na levo.
- Udeleženci turnirja lahko igrajo le s kroglami bowling centra ŠVIC BOWLING.
- Oljenje stez se izvede pred začetkom polfinalnega in finalnega dela turnirja.
- Priznavajo se doseženi rezultati, ki jih izračuna programska oprema za upravljanje bowling stez SWITCH 2.
- V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev, se tekmovanje ne izvede. Udeleženci bodo o
odpovedi obveščeni najkasneje v ponedeljek 27.03.2017 z objavo v bowling centru, na spletni strani
www.svicbowling.si in po e-pošti.
b. Udeleženci
- Na športni prireditvi lahko sodelujejo vsi amaterski igralci in igralke bowlinga iz Slovenije in tujine, to je igralci, ki
niso bili nikoli registrirani pri nacionalni bowling zvezi.
- Za ženske velja handicap 8 točk na igro, za igralce do 16. leta starosti pa velja handicap 10 točk na igro.
II. PRIJAVE IN PLAČILA:
Udeleženec se mora za nastop na tekmovanju obvezno prijaviti do petka 24.03.2017 do 22.00 ure pri osebju ŠVIC
BAR & BOWLING, na e-poštni naslov svic_bar@t-2.net ali na telefonsko številko 041/635-014.
V kolikor se udeleženci prijavljajo po e-pošti, sporočijo naslednje podatke: ime in priimek igralca, e-naslov
ali telefonsko številko za kontakt.
Cena za nastop na turnirju (vpisnina) je 10,00 EUR na igralca.
Prijavnina se plača z gotovino pred nastopom na blagajni bowling centra.
Število tekmovalcev je omejeno na 16 posameznikov ali 16 dvojic. V primeru, da se na razpisani turnir v dvojicah
prijavi do 8 dvojic, se izvede tekmovanje posameznikov.
III. POLFINALE
- V polfinale se uvrstijo vsi udeleženci, pari pa se določijo z žrebom.
- Posamezni nastop v polfinalu je sestavljen iz 2 iger.
- Kot rezultat se šteje vsota točk doseženih v obeh igrah.
- Polfinalisti nimajo možnosti ponavljati igre.
IV. FINALE
- Najboljših 8 polfinalistov se uvrsti v finale.
- V finalu se tekmuje po sistemu izpadanja med dvema igralcema.
- Vsak udeleženec finala odigra v vsakem koraku po 2 igri, brez možnosti ponovitev.

-

V kolikor imata/jo v kateremkoli delu finalnega obračuna dva ali več igralcev enak rezultat, ti odigrajo »sudden
death rolloff«, kar pomeni, da vsak igralec vrže en met, boljši pa je tisti, ki podre več kegljev. V primeru enakega
števila podrtih kegljev, se »sudden death rolloff« ponavlja toliko časa, da eden od tekmovalcev podre več
kegljev.

a. Korak 1
- Dvojice se določijo glede na število točk iz polfinala. Igralec z največjim številom točk igra proti igralcu z
najmanjšim številom točk, igralec z drugim največjim številom točk igra proti igralcu z drugim najmanjšim
številom točk in tako naprej.
b. Korak 2
- Zmagovalci iz Koraka 1 igrajo za razvrstitev od 1. do 4. mesta, poraženci pa za razvrstitev od 5. do 8. mesta.
- Pari med zmagovalci in poraženci iz Koraka 1 se določijo glede na število točk doseženih v Koraku 1.
Udeleženec z največjim številom točk igra proti udeležencu z najmanjšim številom točk in udeleženec z drugim
največjim številom točk igra proti udeležencu z drugim najmanjšim številom točk.
- Udeleženci, ki igrajo za uvrstitev od 5. do 8. mesta, se na ta mesta razvrstijo na podlagi rezultatov doseženih v
Koraku 1 in 2.
c. Veliko in malo finale
- Zmagovalca iz Koraka 2, ki sta igrala za razvrstitev od 1. do 4. mesta se pomerita za razvrstitev od 1. do 2.
mesta in poraženca iz Koraka 2, ki sta igrala za razvrstitev od 1. do 4. mesta se pomerita za razvrstitev od 3. do
4. mesta.
V. TERMINI IZVEDBE TURNIRJA:
Polfinale in finale tekmovanja se izvede 28.03.2017 od 18.00 ure dalje. Zaključek turnirja je predviden ob 21.00 uri.
VI. NAGRADNI SKLAD:
- 1. mesto… bon za bowlanje in druge storitve v ŠVIC BAR & BOWLING v vrednosti 40,00 EUR
- 2. mesto… bon za bowlanje in druge storitve v ŠVIC BOWLING & BAR v vrednosti 30,00 EUR
- 3. mesto… bon za bowlanje in druge storitve v ŠVIC BOWLING & BAR v vrednosti 20,00 EUR
- 4. mesto… bon za bowlanje in druge storitve v ŠVIC BOWLING & BAR v vrednosti 10,00 EUR
Vsi polfinalisti in finalisti prejmejo plaketo, zmagovalec pa prejme v trajno last tudi pokal.
Posebno nagrado prejmejo najboljša igralka turnirja in najboljša igralka in igralec do 16. leta starosti.
VII. OSTALO:
Za razlago teh pravil je pristojen predsednik ali z njegove strani pooblaščeni član organizacijskega odbora.
Morebitne napake v delu in pri izvedbi igre bodo tekmovalci in organizacijski odbor reševali pravočasno in v skladu z
dobrimi poslovni običaji.
V primeru hujše kršitve teh pravil ali tehničnih težav, ki bi onemogočile izvedbo turnirja lahko organizacijski odbor
razveljavi tekmovanje v celoti in ga z ustreznimi popravki ponovi.
Rezultati BOWLING TURNIRJA POSAMEZNIKOV ALI DVOJIC ZA POKAL ŠVIC BOWLINGA so dokončni.
Pritožba ni mogoča.
Organizacijski odbor vodi o poteku BOWLING TURNIRJA POSAMEZNIKOV ALI DVOJIC ZA POKAL ŠVIC
BOWLINGA zapisnik.
Novo mesto, 17.03.2017
ŠVIC BAR & BOWLING Novo mesto

