ŚLĄSKA LIGA BOWLINGOWA
REGULAMIN:
W SEZONIE 2016 ROZGRYWKI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W 2 GRUPACH
GRUPA A – ŚREDNIA
GRUPA B – SREDNIA

175 >
174,99 <

ŚREDNIA WYŁONIONA ZOSTANIE NA PODSTAWIE LOKALNY ROZGRYWEK LIGOWYCH ORAZ DOSTEPNYCH
ŚREDNICH SPORTOWYCH ZE STRONY PZK SBS
JEŚLI OKAŻE SIĘ ŻE ZAWODNIK NIE POSIADA TAKICH DANYCH BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ PIERWSZE 5
GIER ROZEGRANE W ŚLĄSKIEJ LIDZE BOWLINGOWEJ.

Andrzej Walczak jest jedynym i wyłącznym organizatorem Śląskiej Ligi Bowlingowej.
1. Wszystkie turnieje rozgrywane są na podstawie oficjalnych przepisów gry w bowling
z uwzględnieniem zmian i poprawek wprowadzonych przez organizatora.
2. W lidze Śląskiej odbędzie się 15 spotkań ligowych z czego 11 będzie uwzglednionych.
Spotkania ligowe rozgrywane będą w każdy poniedziałek (ewentulanie drugi dodatkowy
dzień jest to uzależnione od ilości zainteresowanych zawodników) o godzinie 18:30
(22,29 luty; 7,14,21 marzec; 5,12,19,26 kwiecień 2,9,16,23,30 maj oraz 6 czerwca
natomiast 13-czerwca zostanie zorganizowany turniej finałowy )
3. Rejestracja zawodników od godz. 18.00
4. Turnieje odbywać się będą na kręgielni znajdującej się w Browar Dziedzice.
WARUNKI UDZIAŁU W TURNIEJU
1. W turniejach bowlingowych mogą brać udział wszyscy zawodnicy i pasjonaci gry w bowling.
2. W każdym spotkaniu ligowym może wziąć udział max. 18 zawodników.
3. O udziale w lidze decyduje kolejność zgłoszeń ( tel. 602693232 lub na stronie internetowa
www.bowl.pl ) W przypadku zwolnienia miejsca w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy
z listy rezerwowej.
4. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie opłaty startowej – (40zł) przed każdym
spotkaniem.
SYSTEM ROZGRYWEK
1. Przed każdym spotkaniem zawodnicy losują tor na którym będą grać (max. 3 zawodników
na torze )
2. Każdy turniej będzie składał się z 5 pełnych gier.
3. Do klasyfikacji końcowej zaliczone będzie 11 spotkań (najsłabsze 4 wyniki będą odrzucone)
4. Klasyfikacja będzie prowadzona ogólnie bez podziału na płeć i wiek.
5. Kobiety otrzymują do każdej gry bonus 10 pkt.
6. Juniorzy (do 16 roku życia) otrzynują do każdej gry bonus 16 pkt.( liczy sie data urodzenia)
7. Remisy:
W przypadku remisu o wyższym miejscu decyduje w kolejności:
* ilość rozegranych spotkań ligowych,
* mniejszy hndc,
* wyższa ostatnia średnia z ostatnich rozgrywek ligowych,
* przedostatnia, aż do pierwszych rozgrywek,
* jeżeli nadal jest remis pojedynek 1 kuli do skutku.
8. Organizator nie planuje zmian niniejszego regulaminu, jednakże zastrzega sobie taką
możliwość w przypadku obiektywnych problemów z realizacją poszczególnych jego
punktów.

