-REGULAMINTURNIEJE BOWLINGOWE w IX cyklu Grand Prix
(sezon 2018)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne ”Elektro” jest jedynym i wyłącznym organizatorem zawodów
bowlingowych w IX cyklu Grand-Prix.
2. Wszystkie mecze rozgrywane są na podstawie oficjalnych przepisów gry w bowlingu sportowym
z uwzględnieniem zmian i poprawek wprowadzonych przez uprawnione organy, a także na
podstawie poniższych przepisów.
3. W dziewiątym cyklu Grand-Prix w Bowlingu odbędą się 4 turnieje (21 luty, kwiecień, czerwiec,
wrzesień). Szczegółowe terminy spotkań będą publikowane na bieżąco w serwisie sportowym.
Organizator zastrzega sobie zmiany terminu zawodów bowlingowych w IX cyklu Grand-Prix.
4. Turnieje odbywać się będą w kręgielni znajdującej się w hali MOSiR w Łaziskach Górnych przy ulicy
Ogrodowej 50.

§2
WARUNKI UDZIAŁU W TURNIEJACH
5. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zapisanie się na liście startowej na www.ssk-elektro.pl do
każdego turnieju.
6. Nie przewiduje się opłaty startowej dla członków SSK ELEKTRO. Dla pozostałych zawodników opłata
za uczestnictwo w każdym turnieju w wysokości: 30 zł (płatne w dniu zawodów). W przypadku
rezygnacji opłata startowa nie podlega zwrotowi. Kwota z opłat startowych będzie przeznaczona na
drobny poczęstunek w dniu rozgrywania danego turnieju.
7. W jednym turnieju może wystartować maksymalnie 36 zawodników. W razie rezygnacji z udziału
zawodnika z listy głównej (o takim fakcie zawodnik zobowiązany jest poinformować organizatora

najpóźniej w dniu poprzedzającym turniej) do turnieju automatycznie kwalifikuje się zawodnik z listy
rezerwowej wg. kolejności zapisów (lista rezerwowa 6 osób), każdy turniej zaczynamy zawsze
punktualnie o godz.16:00 (o godz. 15:45 losowanie torów).
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9. Dozwolone jest korzystanie z własnych akcesoriów bowlingowych (np. buty, kule, itp.).

§3
SYSTEM ROZGRYWEK

miejsca

10. Każdy turniej będzie składał się z 4 pełnych gier, które będą zaliczane do klasyfikacji końcowej.
11. Turnieje będą klasyfikowane osobno w kategorii kobiet i osobno w kategorii mężczyzn.
12. Przed każdym turniejem Organizator przeprowadzi losowanie zawodników na poszczególne tory
bowlingowe.

§4
WALKOWERY, SPÓŹNIENIA
13. Udział w turnieju zostaje uznany za walkower, jeżeli zawodnik nie stawi się na wskazanym torze
w wyznaczonym czasie lub nie chce rozpocząć gry oraz gdy zachowuje się nie sportowo podczas
rozgrywek.
14. W przypadku spóźnienia na turniej i wylosowany tor, wówczas zawodnik może przystąpić do gry
tylko po zakończeniu pełnej gry przez zawodników grających na tym samym torze.
15. Za nie sportowe zachowanie uznaje się także wyjście zawodnika poza halę torów bowlingowych
podczas rozgrywania gier.

§5
RANKING I NAGRODY
16. W końcowej klasyfikacji zostaną wzięte pod uwagę wyniki z 3 najlepszych rozegranych turniejów.
17. Trofea sportowe i nagrody zostaną przyznane za wyniki w końcowej klasyfikacji.
18. Trofea sportowe i nagrody otrzyma minimum 3 najlepszych zawodników i zawodniczek końcowej
klasyfikacji.
19. Czterech najlepszych zawodników i zawodniczek stanowić będą reprezentację TAURON
Wytwarzanie S.A. na X Mistrzostwa Polski Energetyków w Bowlingu (Łaziska Górne, 7-9.11.2018 r.).
Warunkiem udziału jest zatrudnienie w TAURON Wytwarzanie S.A.
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Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego Elektro na X Mistrzostwa Polski Energetyków w Bowlingu
(Łaziska Górne, 7-9.11.2018 r.). Warunkiem udziału jest opłacone członkostwo w Stowarzyszeniu
Sportowo-Kulturalnym Elektro.

Łaziska Górne, 03.02.2018 r.

