Regulamin zawodów
Amatorskiej Ligi Bowlingowej w Kręgielni „Król Kul”

ORGANIZATOR:
Kręgielnia Król Kul Łódź
ZARZĄDZAJĄCY:
Sukcesja Bowling Sp. Z.o.o, ul. Politechniki 1, 93-590 Łódź

TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU:
Turniej odbywa się cyklicznie w każdy wtorek z wyjątkiem wtorków wypadających
w dni świąteczne. Sezon 2017/2018 rozpoczyna się 10 października 2017 r. Turniej
odbywa się w kręgielni Król Kul Łódź al. Politechniki 1 w C H – R Sukcesja. Sezon
kończy się 29 maja 2018r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Udział w Turnieju może wziąć każda osoba niezależnie od płci, która zgłosiła
swój udział w turnieju z uwzględnieniem warunków:
•
•
•
•

Nie jest obecnym, ani byłym członkiem Polskiego Związku
Kręglarskiego
Nie jest obecnym, ani byłym członkiem Łódzkiego Klubu
Bowlingowego
Nie jest pracownikiem kręgielni Król Kul
Uczestnik musi mieć ukończone co najmniej 16 lat i jeśli jest
niepełnoletni musi posiadać zgodę rodziców lub prawnego
opiekuna

Ważność zgłoszenia jest weryfikowana przez pracowników kręgielni.
Osoby, które nie spełnią wymogów w tym zakresie zostaną niedopuszczone do
zawodów.
Udział można zgłosić także w trakcie trwania sezonu po przez dostarczenie
formularza zgłoszeniowego do Kręgielni lub przesłanie formularza na adres
mailowy kontakt@krolkul.pl Formularz zostanie udostępniony na stronie
internetowej www.krolkul.pl najpóźniej do dnia 10 września 2017 r.

KOSZTY UCZESTNICTWA:
Każdorazowo przed przystąpieniem do rozgrywek danego dnia zawodnik
zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 15 zł. Wynajęcie obuwia do gry jest
bezpłatne.

SMAROWANIA:
Organizator Ligi zobowiązany jest do należytego przygotowania torów –
czyszczenia i smarowania. Cały Turniej odbywać się będzie na smarowaniu
konserwacyjnym o długości 37 ft.

FORMAT TURNIEJU:
1. Zawodnik zobowiązany jest zgłosić się do pracownika recepcji w dniu
turnieju najpóźniej na 15 min. przed rozpoczęciem turnieju. Pracownik
zweryfikuje dopuszczalność udziału zawodnika w turnieju. Do turnieju nie
zostaną dopuszczone osoby, które nie zgłosiły swojego udziału oraz osoby
nietrzeźwe lub agresywne.
2. Turniej rozpoczyna się 15 min. rozgrzewką. Następnie zawodnicy
przystępują do rundy eliminacyjnej. Składa się ona z jednej pełnej gry. Do
rundy finałowej przechodzi 5 zawodników z najwyższą uzyskaną ilością
punktów.
3. W Finale zmierzy się co 5 zawodników z najwyższą uzyskaną ilością punktów
w eliminacjach. Rozegrają oni jedną pełną grę. Zawodnik z najwyższą ilością
punktów zdobytych w finale otrzyma bon o wartości 100 zł do wykorzystania
na wstęp na kręgle.
4. Każdy z zawodników zbiera punkty na własne konto, które wpływają na
klasyfikację generalną:
1 m-ce

-

100 PKT

2 m-ce

-

80 PKT

3 m-ce

-

60 PKT

4 m-ce

-

50 PKT

5 m-ce

-

45 PKT

5. Dwa razy w sezonie zostaną rozegrane półfinały sezonu. Udział w półfinale
może wziąć ośmiu zawodników z najwyższą ilością punktów uzyskany
w klasyfikacji generalnej. Półfinały rozgrywane są na takich samych
zasadach jak turnieje cotygodniowe. Zwycięzca półfinału otrzymuje bon
o wartości 300 zł do wykorzystania na wstęp na kręgle. Miejsca w półfinale
nagradzane są punktami zbieranymi na konto klasyfikacji generalnej.
1 m-ce

120 PKT

2 m-ce

100 PKT

3 m-ce

80 PKT

4 m-ce

70 PKT

5 m-ce

65 PKT

6 m-ce

60 PKT

7 m-ce

56 PKT

8 m-ce

52 PKT

6. W ostatnich rozgrywkach, dalej zwanych Finałem, będą mogli wziąć udział
wszyscy uczestnicy zawodów, którzy rozegrali min. 5 spotkań w sezonie.
Podczas Finału zostaną rozdane nagrody główne – dla zwycięzców Ligii
Amatorskiej, jak i dodatkowe za wynik w ostatniej turze zawodów.
7. Bony nie podlegają spieniężeniu.
8. "Organizator zastrzega sobie prawo do wydanie nagrody po wcześniejszym
przekazaniu mu kwoty w wysokości 10% wartości nagrody celem uiszczenia
podatku od wygranej zgodnie z art 30 ust 1 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych. W przypadku gdy wartość nagrody nie przekroczy 760
zł Organizator odstąpi od pobierania tej kwoty."
HARMONOGRAM:
Turnieje odbywają się w każdy wtorek o godzinie 19 z wyjątkiem wtorków
przypadających w dni świąteczne
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PRZEPISY ORGANIZACYJNE:
1. Zawodnicy biorący udział w Turnieju zobowiązani są wykonywać polecenia
Pracowników oraz Obsługi Technicznej Turnieju dotyczące kwestii
organizacyjnych i porządkowych.
2. Na kręgielni obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na tory. Wszelkie
usterki należy zgłaszać Pracownikom oraz Obsłudze Technicznej.
3. Na kręgielni poruszamy się tyko w obuwiu bowlingowym.
NAGRODY:
W rundzie cotygodniowej - do wygrania bon o wartości 100 zł do wykorzystania na
wstęp na kręgle.
W rundzie półfinałowej - do wygrania bon o wartości 300 zł do wykorzystania na
wstęp na kręgle oraz gadżety ufundowane przez sponsora.
W rundzie finałowej - do wygrania bon o wartości 500 zł do wykorzystania na wstęp
na kręgle oraz nagrody ufundowane przez sponsora.

DODATKOWE PRZEPISY PORZĄDKOWE TURNIEJU:
1. Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania
zmianę na konsoli, usuwanie przeszkód
rozstrzyganie kwestii spornych. W każdym z
powiadomić
Pracowników
lub

w wynik gry poprzez jego
technicznych, samowolne
takich przypadków należy
Obsługę
techniczną.

2. Regulaminem dodatkowym jest Regulamin Kręgielni Król Kul Łódź
zamieszczony w widocznym miejscu na terenie Kręgielni. Ostateczna
interpretacja regulaminu należy do pracowników kręgielni. W przypadku
odstępstw od Regulaminu lub nie przestrzegania poleceń pracowników mają
oni możliwość zdyskwalifikowania zawodnika.
3. Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłosić do pracownikom natychmiast po
zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane przez nich na podstawie
powyższego regulaminu. Ostateczna decyzja należy do organizatora
zawodów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Nadrzędnym celem ALB jest dobra zabawa i doskonalenie umiejętności
bowlingowych. :-)

