TURNIEJ urodzinowy B O W L I N G CLUB
Miejsce i termin zawodów:
Bowling Club S.C. Chrzanów ul. Kadłubek 24
Sobota 11.07.2015
Zapisy : zgłoszenia osobiste lub telefoniczne do 09.07.2015
( liczba miejsc ograniczona )
grupy wiekowe :
6-12lat
13-18 lat
19 i więcej lat
Eliminacje: 11.07.2015. 12:00 – 22:00
Finały : 11 i 12.07.2015.
Eliminacje:
Każda ze zgłoszonych osób rozgrywa we wskazanym przez obsługę czasie 2 gry ( wersja skrócona 5 tur ), z
których najlepszy wynik decyduje o awansie do finałów. Na tej podstawie do finału awansuje 8 osób z każdej
grupy wiekowej.
Eliminacje grup 6-12 oraz 13-18 rozegrywane bedą od goziny 12 :00 ( tor nr 1 dla grupy 6-12 oraz tor 2 dla
grupy13-18 ), grupa 19 “+“ zacznie eliminacje o godzinie 18:00 na obu torach jednocześnie. Kolejność
wykonywania rzutów zostanie ogłoszona po zamknięciu list zgoszeniowych na fb, stronie internetowej
( www.bowlingclub-chrzanów.pl ) oraz udostępnione w klubie. W razie wystąpienia jednakowej liczby punktów u
kilku uczestników pozycję wyższą zajmie osoba z lepszą statystyką rzutów ( liczba strike oraz spare ).
Plan Finału:
I Runda:
Zawodnicy z miejsc 5-8 (4 osoby) po eliminacjach rozegrają 1 grę, dwa najsłabsze wyniki odpadają i zajmuje
miejsca 7 i 8 w turnieju.
II Runda:
2 osoby z Rundy I i zawodnicy z miejsc 3-4 po eliminacjach rozegrają 1 grę, dwa najsłabsze wyniki odpadają i
zajmują miejsce 5 i 6 w turnieju.
III Runda:
2 osoby z Rundy II i zawodnicy z miejsc 1-2 po eliminacjach rozegrają 1 grę, dwa najsłabsze wyniki odpadają
zajmując miejsca 3 i 4.
IV Runda:
2 najlepsze osoby z Rundy III rozegrają 1 grę, która zdecyduje o miejscach 1-2 w turnieju.
Smarowania torów przed eliminacjami.

Nagrody:
grupa wiekowa 6-12 oraz 13-18
I miejsce: karnet na 3 godziny gry pt-nd zamienny na 6 godzin gry pon- czw.
Oraz bon o wartości 25,00 do wykorzystania w barze Bowling Club
II miejsce: karnet na 2 godziny gry pt-nd zamienny na 4 godziny gry pon- czw.
Oraz bon o wartości 25,00 do wykorzystania w barze Bowling Club
III miejsce: karnet na 1 godzinę gry pt-nd zamienny na 2 godziny gry pon- czw.
Oraz bon o wartości
ści 25,00 do wykorzystania w barze Bowling Club

grupa wiekowa 19 „+“
I miejsce: karnet na 3 godziny gry pt-nd zamienny na 6 godzin gry pon- czw.
Oraz bon o wartości 100,00 do wykorzystania w barze Bowling Club
II miejsce: karnet na 2 godziny gry pt-nd zamienny na 4 godziny gry pon- czw.
Oraz bon o wartości 50,00 do wykorzystania w barze Bowling Club
III miejsce: karnet na 1 godzinę gry pt-nd zamienny na 2 godziny gry pon- czw.
Oraz bon o wartości
ści 25,00 do wykorzystania w barze Bowling Club
Karnety oraz bony ważne do 31.08.2015 r.
Rezerwacje telefoniczne : 32 753 99 67 (codziennie od godziny 14:00)

Ogólne zasady:
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Bowling Club s.c.
Wymagana jest również wysoka kultura osobista oraz umiejętność zachowania się w miejscu
publicznym.
W chwili gdy zawodnik przygotowuje się do rzutu należy ustąpić mu miejsca i zaczekać poza
rozbiegiem, aż odda rzut.
Organizator może usunąć gracza z listy uczestników w przypadku nieprzestrzegania przez niego
regulaminu bądź też z powodu nieodpowiedniego zachowania na kręgielni.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania turnieju. W
zależności od liczby zgłoszonych uczestników regulamin i warunki rozgrywek mogą ulec zmianie.
Wszelkie niejasności rozstrzyga osoba prowadząca turniej z ramienia Bowling Club i ma ona ostateczną
decyzyjność.

