Regulamin
VI Otwartych Mistrzostw Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych w Bowling
(Kręgle)
I.




II.

CELE:
kształtowanie i doskonalenie cech psycho-motorycznych startujących
zawodników
popularyzacja dyscypliny rekreacyjnej - kręgle i bowling
współzawodnictwo pomiędzy drużynami szkół ponad gimnazjalnych
wyłonienie najlepszego zespołu spośród szkół ponad gimnazjalnych

ORGANIZATORZY:
 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 Kręgielnia Grakula

III. TERMIN I MIEJSCE:
Turnieje rozgrywane będą w "Kręgielni Grakula", Łódź ul. Karskiego 5
(Manufaktura) w niżej podanych terminach:
 Eliminacje: 22.03.2017 (runda I: 9:00-10:30, runda 2: 11:00-12:30) i
23.03.2017 (runda I: 09:00-10:30, runda II: 11:00-12:30)
 Półfinał: 05.04.2017 (9:00-10:30) oraz finał: 06.04.2017 (11:00-12:30)
IV. UCZESTNICTWO:
 w turnieju startują zgłoszone drużyny składające się z członków
poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych
 w drużynie nie mogą startować zawodnicy, którzy są zgłoszeni do PZK,
a ich przerwa startowa w imprezach organizowanych przez PZK nie
może być mniejsza niż dwa lata
V.





SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:
zgłoszone drużyny startują w sześcioosobowych składach podanych
przed rozpoczęciem turnieju (w zespołach mogą startować również
zawodniczki)
szczegółowe informacje dotyczące punktacji zostaną podane przez
sędziów podczas eliminacji
turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym
kolejność startujących drużyn oraz numer toru ustalona będzie na
odprawie technicznej w drodze losowania

VI. SYSTEM ROZGRYWEK:
1. Każdy dzień eliminacji składa się z dwóch rund. W każdej rundzie
bierze udział maksymalnie 20 drużyn.
2. Do półfinału przejdzie 20 najlepszych drużyn (po 5 najlepszych z każdej
grupy)
3. W finale wystąpi 6 najlepszych drużyn wyłonionych w Półfinale.
VII. SPRAWY SĘDZIOWSKIE:

 turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZK
obowiązującymi w kręglarstwie rekreacyjnym
 sędzią głównym turnieju jest Arkadiusz Nowaczyk.
VIII. WYRÓŻNIENIA:
 trofea sportowe i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca
 dyplomy dla pozostałych drużyn biorących udział w finale.
IX. ZGŁOSZENIA:
 6-osobowe składy szkół muszą zostać przesłane na email:
bowling@san.edu.pl (w temacie wpisując nazwę i numer szkoły), w
nieprzekraczalnym terminie do 14.03.2018 r.
 szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie 6 drużyn. W przypadku większej
ilości, decyduje termin zgłoszeń e-mailowych i obowiązuje lista
rezerwowych.
X.







POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników
oraz za wszelkiego rodzaju kontuzje powstałe podczas trwania zawodów.
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w
szatni i na trybunach obiektu
zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu kręgielni oraz
wykonywania decyzji kierownictwa imprezy, sędziów lub osób z obsługi
poza organizatorami i sędziami za barierką mogą przebywać tylko
zawodnicy wykonujący rzuty na poszczególnych torach
zabrania się spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu w hali
kręgielni
nie wolno uczestniczyć w zawodach w obuwiu z zewnątrz.
UWAGA!

 Zespół na zewnątrz reprezentuje kapitan drużyny, który decyduje o
składzie osobowym ekipy w obecnej oraz następnych edycjach
rozgrywek.
 Kapitan zespołu odpowiedzialny jest za dopuszczenie zawodnika do gry.
 Do obowiązków kierownika-kapitana drużyny należy również
zapoznanie zawodników z regulaminem mistrzostw.
 Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników
rozgrywek, zdjęć z zawodów, a w szczególności do publikacji informacji
o przebiegu rozgrywek, a także zwycięzcach na stronach internetowych,
w prasie, radio i TV
 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian niniejszego
regulaminu, rozstrzygania spraw spornych oraz decyzji w sprawach nie
ujętych.
 Terminy eliminacji, półfinału i finału mogą ulec zmianie w zależności
od ilości zgłoszonych drużyn.

