RAZPIS in propozicije za tekmovanje

Prvak Gorenjske 2014-15
S temi pravili so urejena pravila športne prireditve Prvak Gorenjske 2014-15, ki jo organizira in vodi
organizacijski odbor tekmovanja pri Bowling klubu Kranj v sestavi: predsednik Gorazd Kavčič ter člana Dejan
Gantar in Tadej Mohorič. Športna prireditev bo potekala v terminu, objavljenem na spletni strani
www.bowlingklubkranj.net. Prireditev bo potekala v Planetu Tuš Kranj.
POTEK TEKMOVANJA:
- Tekmovanje Prvak Gorenjske 2014-15 (v nadaljevanju PG1) je sestavljeno iz 3. krogov in finala.
-TEKMOVANJE SE IZVEDE SAMO V PRIMERU, DA SE PRIJAVI 25 OZ. VEČ KOT 25 TEKMOVALCEV.
PG1 se sestoji iz:
- PG1-1k (tekmovanje bo potekalo v dveh terminih, vsak igralec odigra 6 iger, pravico nastopa imajo vsi igralci
ter igralke, ki v sezoni 2014-15 sodelujejo v GBL ter aktualni člani Bowling kluba Kranj)
- PG1-2k (6 iger, nastopa najboljših 24 igralcev po PG1-1k)
- PG1-3k (6 iger, nastopa najboljših 12 igralcev po PG1-2k)
- PG1- finale (nastopa 6 najboljših igralcev po PG1-3k)
SPLOŠNA PRAVILA (velja za vse tekme PG1)
V primeru enakega rezultata tekmovalcev je boljši igralec, ki ima:
- boljšo zadnjo igro
- boljšo predzadnjo igro
Igra se sistem »cross frame«.
Steze se pred nastopom izžrebajo.
Ženske udeleženke turnirja PG1 ter mlajši do vključno 16 let imajo 8 kegljev bonusa na igro.
PRVI KROG – PG1-1k
Datum in lokacija:
- tekmovanje bo potekalo v soboto, 25. 10. 2014, v bowling centru Planet Tuš Kranj
- 1. termin : sobota ob 9. uri
- 2. termin : sobota ob 12. uri
Obvezno je potrebno biti 20 minut pred nastopom v bowling centru!
- igra se na 10. stezah, po 4 igralce na paru stez
- pomik levo in desno za par stez
- 6 iger na igralca
- ogrevanje je 10 minut pred začetkom vsakega termina
- oljenje stez pred vsakim terminom

Prijave in plačila
Igralec oziroma igralka se mora za nastop na tekmovanju PG-1k prijaviti do petka, 24. 10. 2014, do 20.00 ure na
www.bowlingklubkranj.net, ali na dan tekmovanja (ob predpostavki da so še prosta mesta!!!).
Cena za nastop v PG1-1k je 15 €.
V kolikor se tekmovalec uvrsti v PG1-2k je cena za nastop v PG1-2k 10 €.
V kolikor se tekmovalec uvrsti v PG1-3k je cena za nastop v PG1-3k 10 €.
Nastop v finalu je brezplačen.

DRUGI KROG IN TRETJI KROG - PG1
-

Tekmovanje bo potekalo v mesecu decembru 2014 (2. krog) in februarju 2015 (3. krog), finale je na
sporedu v soboto 28. marca 2015
Pravila in način tekmovanja so enaka prvemu krogu.

FINALE PG1
-

tekmovanje bo potekalo 28. marca 2015 (sezona 2014-15)
pravico nastopa v finalu ima 6 najbolje uvrščenih igralcev iz PG1-3k
Do finala se rezultati po vsakem krogu seštevajo
V finalu bonusa ni
NAJBOLJŠI IN NAJBOLJŠA NIKOLI REGISTRIRANA IGRALKA SI ZAGOTOVITA BREZPLAČNI NASTOP NA
TURNIRJU KRANJ OPEN 2014 - 1.TERMIN (IGRALEC, KI JE BIL KADARKOLI REGISTRIRAN KOT
REKREATIVEC, SE SMATRA KOT NIKOLI REGISTRIRAN IGRALEC)

Določitev pravil igranja v finalu
- prvih 6 po rezultatu iz PG1-3k odigra sistem »round robin«, torej vsak z vsakim
- V rezultat šteje:
a. število kegljev + 20 za zmago, +10 za neodločen izid ter 0 točk za poraz v dvoboju
b. dodatno šteje še: + 5 za rezultat 220-249 oz. + 10 za rezultat 250-300
- pri enakem rezultatu je boljši igralec,ki :
a. je zmagal v medsebojnem srečanju
b. ima več zmag
c. ima skupno več podrtih kegljev v finalu
-

Končni vrstni red se določi po seštevku vseh točk in najboljši je zmagovalec oziroma » Prvak
Gorenjske« ali PG1
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