Drużynowe zawody Jaskiniowców
23 stycznia 2016r.

I.

Sprawy organizacyjne:
1. Rozgrywki będą miały charakter jednodniowy i odbędą się w dniu: 23.01.2016r. w
godzinach od 22:00 do 24:00.
2. Udział w rozgrywkach może wziąć każda pełnoletnia osoba bez względu na płeć.
3. Należy zgłaszać czteroosobowe drużyny z wybraną dla siebie nazwą.
4. Nazwa drużyny nie może być wulgarna, ani wykraczać poza granice etyki.
5. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 14 stycznia 2016 r do dnia zawodów do 20 minut
przed rozpoczęciem zawodów.
6. Kapitan (osoba pierwsza w głoszeniu) zobowiązana jest do pozostawienia numeru telefonu
kontaktowego w celach organizacyjnych.
7. Arkusz zgłoszeniowy będzie dostępny w recepcji Kula Bowling & Club.
8. Za udział w zawodach wymagane jest opłacenie 20 zł wpisowego za drużynę. Opłata
wpisowego nie podlega zwrotowi.
9. Ilość miejsc jest ograniczona do 6 drużyn. O udziale w zawodach decyduje kolejność
zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą wpisowego.

II.

Prowadzenie rozgrywek, punktacja, nagrody:
1. Wszystkie drużyny mają 15 min rozgrzewki, rzucają dowolną ilość razy w tym czasie, rzuty
te nie są brane do klasyfikacji.
2. Rywalizacja punktowana rozpocznie się po 15 minutach rozgrzewki.
3. Każda drużyna ma do dyspozycji własny tor (4 zawodników rzuca razem na torze).
4. Każdy zawodnik rzuca 2 ramki i brany jest pod uwagę jego łączny wynik (suma 2 ramek).
5. Całkowity wynik drużyny to suma wszystkich zawodników i ich ramek.
6. W razie remisu, drużyny będą miały dogrywkę.
7. Przez dogrywkę rozumie się rozegranie jednej ramki przez drużynę, w sposób naprzemienny
każdego z zawodników (1 runda – 1 zawodnik). Rundę 9 oraz 10 rozgrywa dwóch
dowolnych zawodników wybranych przez drużynę.
8. Jeśli dogrywka nie wyłoni zwycięzców, rozegrana zostanie dodatkowa ramka na tych
samych zasadach.
9. Koniec dogrywki ma miejsce w momencie wykonania ostatniego rzutu przez ostatniego
zawodnika drużyny.
10. W momencie zakończenia meczu ostatniej drużyny, będzie miała miejsce krótka przerwa w
celu porównania wyników, a po niej wręczenie nagród.
11. Nagrody w turnieju jaskiniowców:
I miejsce – Wyborowa 0,7l.
II miejsce – Tyskomat
III miejsce – Metrowy zestaw shotów
Termin na zrealizowanie nagród: do 31.01.2016r.
12. W sytuacjach spornych decyduje organizator turnieju.

