Regulamin zawodów
Amatorskiej Ligi Bowlingowej
2019/2020

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 (wg. harmonogramu). Sezon 2019/2020
rozpoczyna się 17 września 2019 r. Turniej odbywa się w kręgielni Król Kul Łódź
al. Politechniki 1 w C H – R Sukcesja. Sezon kończy się 26 maja 2020r.

UCZESTNICTWO:
Udział w Turnieju może wziąć każda osoba, która zgłosiła swój udział w turnieju
z uwzględnieniem warunków:
●
●
●
●

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

Ważność zgłoszenia jest weryfikowana przez pracowników kręgielni.
Chęć udziału można zgłosić w dowolnym momencie, także w trakcie trwania
sezonu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w recepcji Kręgielni.

Każdorazowo przed przystąpieniem do rozgrywek danego dnia zawodnik
zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 15 zł. lub skorzystanić z karnetu 4
rozgrywek o wartości 49zł.Wynajęcie obuwia do gry jest bezpłatne.
Zawodnicy mogą posługiwać się własnym sprzętem bowlingowym z wyłączeniem
kul bowlingowym.

Zawodnik zobowiązany jest zgłosić się do pracownika recepcji w celu wpisania na
listę w dniu turnieju najpóźniej do momentu zakończenia rozgrzewki.
Pracownik zweryfikuje dopuszczalność udziału zawodnika w turnieju. Do turnieju
nie zostaną dopuszczone osoby, które nie zgłosiły swojego udziału oraz osoby
nietrzeźwe lub agresywne.
ZASADY GRY:

FORMAT SPOTKANIA:
Turniej rozpoczyna się 15 min. rozgrzewką.
Rozgrywki składają się z dwóch pełnych gier.
PUNKTACJA:
Rozgrywka podzielona jest na “ETAPY” składające się z czterech spotkań.
W trakcie trwania jednego ETAPU gracze łącznie rozgrywają 8 gier
podstawowych. Wszystkie wyniki z poszczególnych gier są sumowane. Na koniec
ETAPU gracz uzyskuje miejsce determinowane przez sumę zdobytych punktów.
Etap wygrywa gracz, który uzyskał ich najwięcej. Gracz otrzymuje wówczas tyle
punktów ilu graczy pokonał w danych etapie. Im więcej graczy wzięło udział, tym
więcej punktów jest do wygrania.
Punkty te sumują się do punktacji sezonu.
ZMIANA DOT. PUNKTACJI 30.09.2019
W przypadku nieobecności zawodnika w jednym z 4 spotkań w etapie za
zdobyte w tym dniu punkty uznaje się najniższy wynik w tym etapie.
Oznacza to że gracz w tym dniu “Zdobył” tyle punktów ile wynosi jego
najniżej rozegrane spotkanie. W przypadku więcej niż jednej
nieobecności pozostałe pola pozostaną puste.
ENTRY
Każdy gracz ma szansę skorzystać z dodatkowej gry tzw. ENTRY Dodatkowe
ENTRY należy wykupić po rozegraniu dwóch gier podstawowych. W przypadku
wykupienia dodatkowego ENTRY w punktacji etapu brane są pod uwagę najlepsze
dwie gry danego gracza.
Koszt wykupienia dodatkowego ENTRY to 5zł. Gracz może wykupić tylko jedno
ENTRY w każdym spotkaniu.
Harmonogram:
Turnieje odbywają się w każdy wtorek o godzinie 19:00 z wyjątkiem wtorków
przypadających w dni świąteczne.
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NAGRODY:
W rozgrywce cotygodniowej wygrywa gracz który zagrał NAJWYŻSZĄ
GRĘ - do wygrania bon o wartości 30zł do wykorzystania na wstęp na kręgle w
ciągu 30dni. Uwaga! ENTRY nie wliczają się do wygranej dnia!
ZWYCIĘZCY ETAPU - do wygrania bony o wartości 200zł.
ZWYCIĘZCY SEZONU - do wygrania bony o wartości 500 zł do wykorzystania
na wstęp na kręgle oraz gadżety ufundowane przez sponsora.

SMAROWANIA:
Organizator Ligi zobowiązany jest do należytego przygotowania torów –
czyszczenia i smarowania. Cały Turniej odbywać się będzie na smarowaniu
konserwacyjnym o długości 41 ft.

DODATKOWE PRZEPISY PORZĄDKOWE TURNIEJU:
1. Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego
zmianę na konsoli, usuwanie przeszkód technicznych, samowolne
rozstrzyganie kwestii spornych. W każdym z takich przypadków należy
powiadomić Pracowników lub Obsługę techniczną.

2. Regulaminem dodatkowym jest Regulamin Kręgielni Król Kul Łódź
umieszczony w widocznym miejscu na terenie Kręgielni. Ostateczna
interpretacja regulaminu należy do pracowników kręgielni. W przypadku
odstępstw od Regulaminu lub nieprzestrzegania 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. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Nadrzędnym celem
bowlingowych.
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