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Termin rozgrywania zawodów:

30.07.2018 – 02.08.2018
miejsce rozgrywania zawodów:
Bowling CluB Zielona góra

ul. zacisze 16

organizaTor:
SPorTTeSTer
Przemysław KanTecKi

 
Tel.: 887-40-50-60

NAGRODY
kulebowlingowe4 + na sprzęt bowlingowy

o wartości łącznej

500 zł
Vouchery

.zapisy na:

kat.
PBT#7PBT#7PBT#7
30.07-02.08.2018
Bowling Club Zielona GóraBowling Club Zielona Góra
30.07-02.08.2018
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•	 W turnieju może wziąć udział każda osoba, która opłaci wpisowe.
•	 Każda Para uczestnicząca w turnieju zobowiązana jest do wpisania się na listę startową
      przed przystąpieniem do gry.
•	 Wpisanie się na listę startową zobowiązuje zawodnika do opłaty za udział w danej rundzie eliminacyjnej.
•	 Przyjmuje się, że pojedynczy zawodnik (bez pary) wpisany na Listę Startową  nie zajmuje na niej miejsca.
•	 Zawodnik uiszcza opłatę przed rozpoczęciem każdej tury, do której został zapisany wyłącznie w gotówce.
•	 Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.
•	 Każdy Uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych potrzebnych do 

wpisania się na Listę Startową, w celu prowadzenia Klasyfikacji Turnieju oraz Klasyfikacji Generalnych 
cyklu POLAND BOWLING TOUR. 

•	 Turniej rozegrany zostanie w formacie Par: żeńskich, męskich lub mieszanych.
•	 Turniej składa się z Eliminacji oraz Finału.
•	 Wyniki zawodników zgłoszonych do turnieju par, zaliczane będą również do Klasyfikacji 

Indywidualnej według zasad opisanych w tym Regulaminie. 

•	 Na stronie turnieju na www.infobowling.pl 
•	 Telefonicznie: 887-40-50-60 
UWAGA: pierwszeństwo dla zawodników z listy startowej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

FORMAT:

ZAPISY:

ZASADY TWORZENIA PAR

Pary otrzymują do każdej gry Punkty HANDICAPOWE, jeśli spełniają warunki, jak poniżej:
•	 Para z KŚP do 340 pkt. otrzymuje 10 punktów handicapuu do KAŻDEJ gry,
•	 Para z KŚP do 330 pkt. otrzymuje 15 punktów handicapu do KAŻDEJ gry,
•	 Para z KŚP do 320 pkt. otrzymuje 20 punktów handicapu do KAŻDEJ gry,
•	 Para z KŚP do 310 pkt. otrzymuje 25 punktów handicapu do KAŻDEJ gry,
•	 Para z KŚP do 300 pkt. otrzymuje 30 punktów handicapu do KAŻDEJ gry,
•	 Para z KŚP do 290 pkt. otrzymuje 35 punktów handicapu do KAŻDEJ gry,
•	 Para z KŚP do 280 pkt. i mniejszą otrzymuje 40 punktów handicapu do KAŻDEJ gry,
Zasady Punktów Bonusowych dotyczą WSZYSTKICH par. 

HANDICAPY:

NOWOŚĆ

•	 Podstawą do utworzenia Pary jest Kalkulowana Średnia Parowa (KŚP). 
•	 Maksymalna wartość KŚP wynosi 370 pkt. 
•	 KŚP wylicza się po dodaniu średnich obu zawodników na podstawie:

- w pierwszej kolejności według Średnich Poland Bowling Tour 2018 (dotyczy wyłącznie  
Zawodników Sklasyfikowanych), plik do wglądu na bowlingcentrum.com.pl

- w drugiej kolejności, jeśli zawodnika nie ma na liście Zawodników Sklasyfikowanych Średnich Poland 
Bowling Tour 2018, według oficjalnego rankingu średniej sportowej PZK SBS z sezonu 2017/18, 
ranking do sprawdzenia na stronie pzksbs.pl w zakładce „Średnia” - dotyczy ŚREDNIA SPORTOWA.

•	 Przyjmuje się, że zawodnikowi bez oficjalnej średniej z obu rankingów zalicza się do KŚP średnią 170 pkt.

•	 Przyjmuje się, że zawodnikowi bez oficjalnej średniej z obu rankingów
 – który nigdy nie posiadał licencji PZK SBS - zalicza się do KŚP średnią 150 pkt.

•	 Przyjmuje się, że zawodniczce bez oficjalnej średniej z obu rankingów zalicza się średnią 135 pkt.
•	 Ta sama osoba może być sklasyfikowana w wielu parach, jednak awans do Finału może wywalczyć 

wyłącznie w jednej parze (zadeklarowanej do Finału).
•	 Wyniki zawodników zgłoszonych do danej pary zaliczane są do klasyfikacji turnieju w Eliminacjach oraz 

Finale wyłącznie, gdy zawodnicy danej pary grają razem.
•	 Zasady wyliczania KŚP są takie same w Eliminacjach i Finale.
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•	 Przed każdą rundą eliminacyjną następuje smarowanie torów.
•	 Przed każdą rundą eliminacyjną Pary losują tory.
•	 W Eliminacjach zawodnicy/pary rozgrywają 4 gry NA JEDNYM TORZE. 
•	 Na parze torów może grać jednocześnie od 2 do 3 par.
•	 Przed każdą rundą eliminacyjną włączona zostaje 7-minutowa rozgrzewka.
•	 O awansie do Finału decyduje najwyższa suma 8 gier pary (2 zawodników x 4 gry) w eliminacjach.
•	 W przypadku remisu par w eliminacjach pod uwagę bierze się KŚP. O wyższym miejscu pary decyduje 

niższa KŚP danej pary. 
•	 Do Finału awans uzyskają:

- 4 najlepsze pary ze składów 1-8,
- 2 najlepsze pary ze składów 9-11, które wcześniej nie uzyskały awansu ze składów nr 1-8.

•	 W przypadku, gdy w składach 9-11 udział weźmie para, która po składach eliminacyjnych 1-8 znalazła 
się na miejscach 1-4 w Klasyfikacji Generalnej turnieju, może ona poprawić swój wynik eliminacji, 
zakwalifikowany następnie do Finału.

ELIMINACJE:

•	 Pary rozpoczynają Finał z najwyższą sumą punktów i handicapów, zdobytą w którymkolwiek składzie 
eliminacyjnym nr 1-11.

•	 W przypadku, gdy do Finału nie zgłosi się którakolwiek zakwalifikowana do niego para/pary, skład Finału 
zostaje pomniejszony o tę parę/pary.

•	 Pary ustawiają się na wylosowanym torze.
•	 Przed rozpoczęciem gry włączona zostaje 7-minutowa rozgrzewka.
•	 Pary grają systemem zmiennych torów.
•	 Pary rozgrywają 3 gry. 
•	 Po KAŻDEJ GRZE następuje przejście wszystkich par z torów parzystych o 2 tory w prawo, z torów 

nieparzystych o 2 tory w lewo.
•	 W każdej grze pary walczą o punkty bonusowe:

•	 W Klasyfikacji Indywidualnej kobiety otrzymują 10 pkt. handicapu do każdej gry.
•	 Do Klasyfikacji Indywidualnej zalicza się najwyższą sumę punktów z 8 gier eliminacji danego zawodnika 

(kobiety + handicap).
•	 Zawodnik z najwyższą sumą punktów (kobiety + handicap) zajmuje 1. miejsce w Klasyfikacji Indywidualnej, 

zawodnik z drugą najwyższą sumą zajmuje 2. miejsce itd.
•	 W przypadku remisu o wyższym miejscu danego zawodnika decyduje wyższy wynik jednej dowolnej gry 

(kobiety z handicapem) w eliminacji, która została zaliczona do Klasyfikacji Indywidualnej.
•	 Zwycięzca Klasyfikacji Indywidualnej otrzymuje puchar i tytuł MVP Turnieju.

FINAŁ:

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA: 

Smarowanie: długość 38-40 stóp.
Maszyna: Kegel Kustodian Walker

SMAROWANIE:

50 pkt. 1. wynik
40 pkt. 2. wynik
30 pkt. 3. wynik

•	 O  ostatecznej kolejności par w turnieju decyduje suma punktów + handicapów + punktów bonusowych 
zdobytych w Eliminacjach oraz w Finale.

•	 W przypadku remisu o wyższym miejscu danej pary decyduje lepszy wynik w Finale, a następnie niższa KŚP.

20 pkt. 4. wynik
10 pkt. 5. wynik
0 pkt. 6. wynik
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ZAWODNICY PROSZENI SĄ O STAWIENIE SIĘ DO ROZGRYWEK NA MIN 10 MINUT
PRZED PLANOWANĄ GODZ. ROZPOCZĘCIA DANEGO ETAPU TURNIEJU. 

HARMONOGRAM, WPISOWE, ILOŚĆ MIEJSC STARTOWYCH:

NAGRODY ZA CZOŁOWE MIEJSCA W TURNIEJU:

sKład dzień daTa godzina ilość miejsc 
sTarTowych cena eliminacji

1 PoniedziałeK 30.07.2018 18’00 14 (7 Par) 50 zł. (od osoby)

2 PoniedziałeK 30.07.2018 20’00 14 (7 Par) 50 zł. (od osoby)

3 wToreK 31.07.2018 17’00 14 (7 Par) 50 zł. (od osoby)
4 wToreK 31.07.2018 18’30 14 (7 Par) 50 zł. (od osoby)
5 wToreK 31.07.2018 20’30 14 (7 Par) 50 zł. (od osoby)

6 środa 01.08.2018 17’00 14 (7 Par) 50 zł. (od osoby)

7 środa 01.08.2018 18’30 14 (7 Par) 50 zł. (od osoby)

8 środa 01.08.2018 20’30 14 (7 Par) 50 zł. (od osoby)

9 czwarTeK 02.08.2018 13’00 14 (7 Par) 60 zł. (od osoby)

10 czwarTeK 02.08.2018 15’00 14 (7 Par) 60 zł. (od osoby)

11 czwarTeK 02.08.2018 17’00 14 (7 Par) 60 zł. (od osoby)

FINAŁ CZwarTek 02.08.2018 19’00 12 (6 Par) BeZPŁaTnie

•	 Zwycięska para otrzymuje pamiątkowe puchary.
•	 Najlepszy zawodnik Klasyfikacji Indywidualnej turnieju 

otrzymuje pamiątkowy puchar.
•	 Zawodnicy/Pary z miejsc 1-4 mają do wyboru: 

- Kula Storm TORRENT 15 Lbs.

- Kula Storm SNAP LOCK 15 Lbs.

- Kula Ebonite GAMEBREAKER 2 PHENOM PEARL 14 Lbs. 

- Kula Track SPARE+ 15 Lbs.

- 2 vouchery wartości po 150 zł. na sprzęt bowlingowy  
w bowlingcentrum.com.pl

- 2 vouchery wartości po 100 zł. na sprzęt bowlingowy  
w bowlingcentrum.com.pl

UWAGA VOUCHER!

a) dotyczy: kule, wózki, buty, koszulki, odnowa kul;

b) nie podlega wymianie na gotówkę;

c) termin ważności 6 miesięcy.
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•	 W przypadkach nieuregulowanych stosuje się ogólne zasady gry w bowlingu sportowym.
•	 W przypadku nie stawienia się na dekoracji zwycięzców nagrody i trofea nie zostaną zawodnikowi wręczone.
•	 Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w celu promocji cyklu POLAND 

BOWLING TOUR 2018.

PRZEPISY PORZĄDKOWE:

Miejsce Punkty
kat. MASTER

Punkty
kat. PREMIUM

Punkty
kat. CHALLENGE

1 25 18 12
2 22 15 11
3 20 13 10
4 19 12 9
5 18 11 8
6 17 10 7
7 16 9 6
8 15 8 5
9 14 7 4
10 12 6 3

11-15 10 5 2
16-20 8 3 2

21 i dalsze 5 3 1

GENERALNA KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA PBT 2018

•	 Klasyfikacja Indywidualna PBT 2018 publikowana będzie przez cały sezon na  
www.bowlingcentrum.com.pl.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

•	 Czołowa trójka zawodników Klasyfikacji Indywidualnej w cyklu PBT 2018 otrzyma na koniec 
sezonu pamiątkowe puchary. 

•	 Czołowa dziesiątka  zawodników Klasyfikacji Indywidualnej PBT 2018 w każdym turnieju cyklu 
PBT 2018 występuje GRATIS w jednej eliminacji (entry) w turnieju kategorii MASTER! 

•	 W przypadku remisu o wyższym miejscu w Klasyfikacji Indywidualnej PBT 2018 decyduje większa 
ilość zaliczonych turniejów cyklu PBT 2018, a jeśli i ta jest równa, decyduje wyższe miejsce zajęte  
w jednym z turniejów - np. najwyższe miejsce zawodnika „A” w 4 zaliczonych turniejach to miejsce 3., 
najwyższe miejsce zawodnika „B” w 4 zaliczonych turniejach to miejsce 6., w takim przypadku wyższe 
miejsce w Klasyfikacji Indywidualnej PBT 2018 zajmie zawodnik „A”.

•	 W każdym turnieju cyklu PBT 2018 przyjmuje się identyczną punktację indywidualną. 

2

ODNOWA PowłoKi

graTiS
jednej KULI

każdego zawodnika,
który ZAGRA minimum

razy w składach 1-8

dla


