RAZPIS in propozicije za tekmovanje

Prvak Gorenjske 2015-16 - dvojice
S temi pravili so urejena pravila športne prireditve Prvak Gorenjske 2015-16, ki jo organizira in vodi
organizacijski odbor tekmovanja pri Bowling klubu Kranj v sestavi: predsednik odbora Dejan Gantar ter člana
Borut Brezar in Gorazd Kavčič. 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 2015-16 dvojice (v nadaljevanju PG2) je sestavljeno iz 2. krogov in finala.
PG2 se sestoji iz:
- PG2-1k ( dvojica odigra 12 iger oziroma 6 iger vsak igralec, pravico nastopa imajo vsi igralci ter igralke, ki v
sezoni 2015-16 sodelujejo v GBL ter aktualni člani Bowling kluba Kranj) - KRATEK VZOREC
- PG2-2k (dvojica odigra 8 iger, nastopa najboljših 12 dvojic po PG2-1k) - SREDNJI VZOREC
- PG2 - finale (nastopajo 3 najboljše dvojice po PG2-2k) - SREDNJI VZOREC
SPLOŠNA PRAVILA (velja za vse tekme PG2)
V primeru enakega rezultata dvojic je boljša dvojica, ki ima:
- boljšo skupno zadnjo igro
- boljšo skupno predzadnjo igro
Igra se sistem »cross frame«.
Steze se pred nastopom izžrebajo.
Ženske udeleženke turnirja PG2 ter mlajši od 16 let imajo 8 kegljev bonusa na igro.
V finalu bonusa ni več!!!
PRVI KROG – PG2-1k
Datum in lokacija:
- tekmovanje bo potekalo v sredo, 6.4.2016 in četrtek, 7.4.2016 v bowling centru Planet Tuš Kranj
-

termin : sreda, 6.4.2016 ob 18.00

-

termin : četrtek, 7.4.2016 ob 18.00

Maksimalno število dvojic je 20!
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 oziroma 12 iger na dvojico
- 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 PG2-1k prijaviti do nedelje 3.4.2016 do 20.00 ure na
www.bowlingklubkranj.net
Cena za nastop v PG2-1k je 24€ na dvojico
V kolikor se dvojica uvrsti v PG2-2k je cena za nastop v PG2-2k 24€ na dvojico
Nastop v finalu je brezplačen.

DRUGI KROG – PG2
-

Tekmovanje bo potekalo v ponedeljek, 11.4.2016
V 2. krogu se odigrajo 4 igre na igralca oz. 8 na dvojico
Rezultat iz prejšnjega kroga se ne prenaša
Vsa tekmovanja bodo v Planetu Tuš Kranj
Pravila in način tekmovanja so enaka prvemu krogu

FINALE - PG2
-

Finale se odigra po sistemu »stepladder«, to pomeni da je prva dvojica iz 2. kroga avtomatično
uvrščena v Final Step 2
3. in 2. dvojica po 2. krogu kvalifikacij se pomerita med seboj v eni igri

Final Step 2
-

zmagovalna dvojica iz Final Step 1 se v velikem finalu pomeri z najboljšo dvojico iz 2. kroga v eni igri
(najboljša dvojica po 2. krogu ima možnost ogrevanja na stezah med dvobojem za uvrstitev v finale)
zmagovalna dvojica postane PRVAK GORENJSKE med DVOJICAMI za leto 2015-16
BOWLING KLUB KRANJ
KRANJ, 23.3.2016

