AKTUALIZACJA: 11.07.2017

REGULAMIN BOWLING
CEL:
Celem turnieju jest wyłonienie Indywidualnego Mistrza w bowlingu XVIII Światowych
Igrzysk Polonijnych w kategoriach wiekowych open i 50+ osobno wśród kobiet i mężczyzn.
MIEJSCE:
Kręgielnia Lucky Star w Galerii Handlowej PLAZA przy ul. Broniewskiego 90 w Toruniu.
TERMIN:
31 lipca – 1 sierpnia 2017
UCZESTNICTWO:
Prawo udziału w turnieju bowlingowym mają wszystkie osoby POWYŻEJ 10 ROKU ŻYCIA
będące Polakami, bądź mające polskie pochodzenie, stale mieszkające za granicą.
KATEGORIE WIEKOWE:
Turniej

rozegrany

zostanie

w

kategoriach

wiekowych

(osobno

wśród

kobiet

i mężczyzn):
1.

OPEN

2.

50+ (decyduje rok urodzenia, przynależność zawodników począwszy od 1967 roku)
Osoba sklasyfikowana w kategorii 50+ będzie jednocześnie sklasyfikowana w kategorii
OPEN. W kategorii 50+ nie rozgrywa się osobnego finału.

ELIMINACJE:
O ustawieniu na torach decyduje koordynator turnieju. Na jednym torze może znajdować się
od 5 do 8 zawodników. W eliminacjach wszyscy zawodnicy rozgrywają 2 gry na jednym
torze. Według sumy z dwóch gier utworzona zostanie Klasyfikacja Generalna.
REMIS W ELIMINACJACH:
Jeśli dwie osoby, bądź więcej zdobyły w eliminacjach tę samą ilość punktów, o wyższym
miejscu w Klasyfikacji Generalnej decyduje wyższy wynik jednej z dwóch gier
eliminacyjnych. Jeśli i ta jest identyczna osoby zostają sklasyfikowane na tych samych
miejscach ex aequo. W przypadku remisu na miejscu 24. do finału awans uzyskają wszystkie
osoby sklasyfikowane na tym miejscu.
KLASYFIKACJA GENERALNA ELIMINACJI:
Klasyfikacja Generalna eliminacji zbudowana zostanie osobno dla:
- kobiet,
- mężczyzn.
FINAŁ:
W finale zagrają zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1 – 24
w Klasyfikacji Generalnej eliminacji. Zawodniczki i zawodnicy podzieleni zostaną
na 8 torów po 3 osoby na tor, następnie rozegrają 3 gry. O rozmieszczeniu uczestników finału
na torach decyduje koordynator turnieju.
KLASYFIKACJA GENERALNA TURNIEJU:
Klasyfikacja Generalna turnieju zbudowana zostanie na podstawie sumy 2 gier z eliminacji
i 3 gier finału.

REMIS W KLASYFIKACJI GENERALNEJ TURNIEJU:
W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej osób w Klasyfikacji Generalnej
turnieju, o wyższym miejscu decyduje wyższa suma zawodniczki / zawodnika z 3 gier
w finale. W dalszej kolejności decyduje wynik JEDNEJ najwyższej gry w całym turnieju
(5 gier).
ZWYCIĘSTWO W TURNIEJU:
Czołowa trójka zawodniczek / zawodników w Indywidualnych Mistrzostwach w bowlingu
XVIII Światowych Igrzysk Polonijnych wyłoniona zostanie:
1. wśród kobiet i mężczyzn w kategorii OPEN – na podstawie Klasyfikacji Generalnej
turnieju.
2. wśród kobiet i mężczyzn w kategorii 50+ – na podstawie Klasyfikacji Generalnej turnieju,
w kategorii 50+ nie rozgrywa się osobnego finału.
TERMINARZ ELIMINACJI:
31.07. poniedziałek
SKŁAD

GODZINA

1.

8.15

AUSTRIA, BIAŁORUŚ, BUŁGARIA,
HISZPANIA.

2.

10.15

CZECHY, EKWADOR, FRANCJA,
IRLANDIA.

3.

12.15

KANADA, LITWA.

14.15

KAZACHSTAN, MACEDONIA,
MOŁDAWIA, NIEMCY, ROSJA, USA,
SZWECJA, UKRAINA, WĘGRY, WIELKA
BRYTANIA.

4.

UCZESTNICY Z KRAJÓW

01.08. wtorek
FINAŁ KOBIET

10.15

ZAWODNICZKI Z MIEJSC 1-24

FINAŁ MĘŻCZYZN

13.15

ZAWODNICY Z MIEJSC 1-24

KOŃCOWE UREGULOWANIA:
1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Koordynatora / Sędziego Głównego.
2. W sprawach organizacyjnych i sportowych osobą właściwą do pierwszego kontaktu
jest koordynator bowlingu p. Przemysław Kantecki, tel.: + 48 887 405 060, e-mail:
pkantecki123@gmail.com .
3. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych
przez organizatora.
/-/ ORGANIZATORZY

