P r o p o z íc ie t u r n a ja f ir ie m
b o w lin g u

Miesto konania:

Bowlingová herňa ELEMENT Café|Bowling, OC MIRAGE Žilina

Rozhodcovia :

Pavol Šuška, Tomáš Vorel

Organizátor:

ELEMENT Cafe|Bowling

Termíny konania

Od 03.10.2011, vždy v pondelok po 18,00hod, spolu 20 turnajov, rozpis kôl bude
zverejnený vždy v aktuálnom mesiaci na www.elementbowling.sk

V pondelok 31.10.2011, celý december a 2.1.2012 sa nehrá
Účastníci:

Turnaj je pripravený pre firemné trojčlenné družstvá. Firma môže mať v súťaži
zaradených aj viac družstiev.

Štartovné:

Štartovné 250,-€ / 1družstvo (družstvo ktoré sa zúčastnilo prvého ročníka
ma 40% zľavu)

Mazanie dráh:

Mazanie ako aj úprava dráh a rozbežiska bude vykonané pred každým kolom.

Handicap:

Ženy 8 bodov na každú hru, počas celého turnaja.

Tréning:

Hráči majú pred prvou hrou právo na 2 tréningové framy.

Hrací systém:

Hrá sa po troch hráčov na dráhe (jedno družstvo), Každé družstvo odohrá 3 hry
podľa aktuálneho rozpisu.

Odmeny pre víťazov:
1. miesto: Vecné ceny
2. miesto: Vecné ceny
3. miesto: Vecné ceny
Posledné miesto: Vecné ceny

Hrá sa podľa platných „Základných pravidiel hry bowlingu“ schválených SBwZ.

Predpis:

Platnosť rozhodnutí: V prípadných sporoch má rozhodujúce a konečné slovo organizátor turnaja. Tento
systém turnaja je záväzný pre všetkých účastníkov turnaja. Organizátor má
výhradné právo k zmene týchto propozícií pri nepredvídaných okolnostiach.
Zaplatením štartovného na tento turnaj vyjadrujú hráči súhlas so systémom
turnaja.
Povinnosti hráčov:
Fajčiť v priestoroch dráh, hracieho priestoru a rozbežiska nie je povolené.
Opúšťať počas hry hrací priestor nie je možné iba vo výnimočných prípadoch
(potreba toaliet, ošetrenie hráča ) aj to so súhlasom rozhodcu turnaja.
Používanie akýchkoľvek prípravkov na úpravu rozbežiska ako aj na úpravu vlastnej
výstroje ( gulí ) je počas hry neprípustné. Rozbežisko počas hry smie upraviť iba
bowler herne aj to so súhlasom rozhodcu turnaja.
Rušenie ostatných hráčov nevhodnými posunkami ako aj nevhodným alebo
vulgárnym pokrikom, vstupom hráča do cudzieho hracieho priestoru nie ja
prípustné.
Všetky tieto povinnosti hráčov kontroluje počas celého turnaja rozhodca turnaja
a pri porušení udeľuje tresty:
• varovanie
• vylúčenie z turnaja
Rozhodcovia :
Prihlášky:

Pavol Šuška, Tomáš Vorel
Prihlášky vrátane nahlásenia sa do rúnd do 30.9.2011:

rezervacie@elementbowling.sk
Výsledkový servis, info, foto, propozície na stránke:
www.elementbowling.sk

Usporiadateľ: ELEMENT Cafe/Bowling tel. +421 911 233 522

