ŽIRAFA OPEN 2014
Tekmovanje bo potekalo v dveh delih
1.del – PREDTEKMOVANJE

Vsak tekmovalec bo v predtekmovanju, ki bo potekalo v ponedeljek dne 15.09.2014 od 18 ure dalje
na stezah Planeta TUŠ v Kranju odigral 4 igre. Steze se žrebajo, istočasno na eni stezi igrata 2
igralca, po vsaki končani igri se igralca pomakneta za 1 stezo v desno. Termina sta 2, ob 18h in ob
19h. Prijave so možne na elektronski naslov bbrezar@siol.net, ali preko SMS oz.klica na mobilni
telefon 068 123-779 do sobote 13.09.2014, oziroma na dan kvalifikacij do 17.45 ure v Planetu TUŠ
Kranj (seveda slednje samo v primeru prostih stez).
-

2.del –

o razvrstitvi odloča samo skupno število podrtih kegljev
handicapov ni
pri sami igri veljajo pravila kot v Gorenjski bowling ligi
štartnina za predtekmovanje in finale skupaj znaša 10 EUR
pred začetkom je na vsaki stezi na voljo 5 minut časa za ogrevanje
1.mesto 30 EUR
2.mesto 20 EUR
3.mesto 10 EUR
4. – 16.mesto praktične nagrade
FINALE

16. najboljših igralcev iz predtekmovanja se uvrsti v finalni del, ki bo prav tako
potekal dne 15.09.2013 predvidoma od 20h dalje prav tako na stezah Planeta TUŠ v
Kranju. Štartnine za finalni del ni.
16 finalistov se po spodnjem ključu razporedi v 4 skupine. V slučaju enakega števila
skupaj podrtih kegljev odloča višji najboljši rezultat na posamezni stezi, če je le ta
enak 2. najboljši, če je tudi ta enak pa 3.najboljši rezultat. Če so vsi rezultati enaki
odloča o razvrstitvi žreb.
1.skupina

2.skupina

3.skupina

1.iz predtekem
8.iz predtekem
9.iz predtekem
16.iz predtekem

2.iz predtekem
7.iz predtekem
10.iz predtekem
15.iz predtekem

3.iz predtekem
6.iz predtekem
11.iz predtekem
14.iz predtekem

4.skupina
4.iz predtekem
5.iz predtekem
12.iz predtekem
13.iz predtekem

4 igralci vsake skupine odigrajo na 2 sosednjih stezah tekme na izpadanje. Vsak
igralec odigra na posamezni stezi 1 igro, zadnjeuvrščeni igralec v vsaki posamčni
skupini izpade.V slučaju da imata zadnji in predzadnji igralec v skupini na koncu enak
rezultat, o uvrstitvi odloča boljši rezultat v predtekmovanju! Rezultati se ne seštevajo
in ne prenašajo v naslednji krog. Tekme se tako igrajo do končnega zmagovalca
skupin.

Po koncu tega dela se iz 4-ih zmagovalcev posameznih skupin tvori nova skupina,
katera po enakem sistemu na izpadanje odigra tekmo za končnega zmagovalca.

Vsi ostali tekmovalci od 5.mesta dalje so uvrščeni glede na rezultate iz
predtekmovanja.
Turnir se odigra samo v primeru, če bo prijavljenih najmanj 30 igralcev.
Tekmovanje naj bi bilo končano okoli 22 ure.

Za KR Žirafe
Borut Brezar

