Propozície podujatia
1 aprílový bowlingový trojboj.
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODUJATÍ
- Usporiadateľom turnaja je ELEMENTCAFE/bowling Žilina
- Vedúcimi turnaja a rozhodcami sú Pavol Šuška, Mikuláš Bikár
a Tomáš Vorel.
- Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a
schválených SBwZ, ktoré sú zverejnené na internetovej
stránke www.slovakbowling.sk.
- Hrá sa podľa týchto propozícií, pokiaľ niektoré zo základných
pravidiel menia alebo dopĺňajú. V prípade nezrovnalostí alebo
nejasného výkladu niektorých z pravidiel rozhoduje verdikt
hlavného rozhodcu turnaja a ten je nemenný.

2. PODMIENKY ŠTARTU
- Turnaj je jednorazové podujatie hrané v termíne: 01.04.2012
o 9.30 hod.
- Turnaj je určený pre hráčov bowlingu, bez ohľadu na členstvo v
SBwZ, klubovú príslušnosť, pohlavie, či vek.
- Hráč uhradí štartovné najneskôr 10 minút pred začiatkom
kvalifikačnej rundy, do ktorej je prihlásený a uhradením
štartovného hráč vyjadruje súhlas s pravidlami a týmito
propozíciami.
- Ak hráč neuhradí štartovné 10 minút pred začiatkom
kvalifikačnej rundy, do ktorej je prihlásený, stráca rezerváciu a
jeho miesto v kvalifikačnej runde bude obsadené iným hráčom.
- Štartovné: 12 €
- Na turnaj sa môžu hráči prihlásiť na obsadzovačke, ktorú nájdu
na www.elementbowling.sk v sekcii turnaje.
- POZOR: turnaj je obmedzený na 24 ľudi!!!

3. HRACÍ SYSTÉM
BUDE POZOSTÁVAŤ Z 3 ČASTÍ A JEDNOTLIVÉ
PROPOZÍCIE KAŽDEJ ČASTI BUDÚ ZVEREJNENÉ AŽ PRED
KAŽDOU ČASŤOU.
- Tréning – pred začiatkom majú vždy hráči 2 skúšobné framy.
Tréningové framy nie su pre hráčov povinné.
- Handicap – ženám a juniorom do 16 rokov je priznaný HDC vo
výške 8 kolkov na hru počas celého turnaja, to znamená že aj vo
dvojici bude priznaný HDC.
- Mazanie: použité bude počas celého turnaja dualné mazanie.
1 mazanie – Extra short – 36 stopové
2 mazanie – Crown Jewel – 41 stopové
Mazanie a vyčistenie rozbežiska bude pred 1 a pred 3 časťou
turnaja.

4. Ocenenia
Na finančné ocenenia ide 30 % z vybraného štartovného.
1. miesto – vecná cena 2x + 50% z finančného ocenenia
2. miesto – vecná cena 2x + 30% z finančného ocenenia
3. miesto – vecná cena 2x + 20% z finančného ocenenia
4. miesto – zemiakové lupienky 2x
5. miesto – poukážka na hodinu bowlingu 2x
10. miesto – poukážka na hodinu bowlingu 2x
Každý zúčastnený hráč dostane darček!!!

