RAZPIS in propozicije za tekmovanje
S temi pravili so urejena pravila športne prireditve Prvak Gorenjske dvojice 2016/2017, ki jo organizira in vodi
organizacijski odbor tekmovanja pri Bowling klubu Kranj v sestavi: predsednik Borut Brezar ter člana Dejan
Gantar in Gorazd Kavčič. Vodja tekmovanja je Milan Jeram. Rezultati in morebitne spremembe bodo
objavljeni na spletni strani www.bowlingklubkranj.net. Prireditev bo potekala na stezah Planeta Tuš Kranj in
Bowling City-a Lesce.

POTEK TEKMOVANJA:
Tekmovanje Prvak Gorenjske dvojice 2016/2017 (v nadaljevanju PG2) je sestavljeno iz dveh krogov in finala.
Na tekmovanju lahko sodelujejo vsi igralci ter igralke, ki v sezoni 2016/2017 sodelujejo v Gorenjski bowling
ligi (GBL) ter aktualni člani Bowling kluba Kranj.
V PRIMERU PREMAJHNEGA ŠTEVILA PRIJAVLJENIH TEKMOVALCEV IMA ORGANIZATOR PRAVICO
TEKMOVANJE ODPOVEDATI.
PG2 se sestoji iz:
- PG2-1k
dvojica odigra 12 iger - vsak 6 iger
vzorec 36 FEET
- PG2-2k
dvojica odigra 12 iger - vsak 6 iger (12 najboljših dvojic iz PG2-1k) dolgi vzorec
- PG2- finale nastopajo 3 najboljše dvojice po PG2-2k (stepledder)
WTBA BEIJING 35 FEET
SPLOŠNA PRAVILA (velja za PG2-1k in PG2-2k)
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 žrebajo. Ženske udeleženke turnirja PG2 ter mlajši do
vključno 16 let imajo 8 kegljev bonusa na igro - razen v finalu. Do finala se vsi rezultati seštevajo.

PRVI KROG – PG2-1k
ponedeljek 6.2.2017 ob 17:30 (1.termin: max 12 dvojic) bowling center Planet Tuš Kranj in
sobota
11.2.2017 ob 10:00 (2.termin: max 14 dvojic) bowling center Planet Tuš Kranj
Dvojica se mora za nastop na tekmovanju PG2-1k prijaviti do nedelje, 5.2.2017, do 20:00 ure na
www.bowlingklubkranj.net, ali na dan tekmovanja vsaj 20 minut pred nastopom (ob predpostavki da so še
prosta mesta).
- cena za nastop v PG2-1k je 24 € za dvojico
- oljenje stez pred vsakim terminom
- ogrevanje je 10 minut pred začetkom tekmovanja
- dve dvojici igrata na paru stez
- vsak igralec odigra 6 iger
- na istem paru stez se odigra ena igra, nato se lihi pomaknejo 1 par stez levo, sodi pa 1 par stez desno
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DRUGI KROG – PG2-2k
sobota 11.3.2017 ob 09:30 Bowling City Lesce (dvojice uvrščene od 7-12 mesta po PG2-1k)
sobota 18.3.2017 ob 09:30 Bowling City Lesce (dvojice uvrščene od 1-6 mesta po PG2-1k)
Če se katera od dvojic ne more udeležiti tekmovanja, se na tekmovanje povabi naslednjo po rezultatu do
popolnitve mest. Zamenjave terminov so možne, vendar se morajo tekmovalci dogovoriti sami in javiti
organizatorju.
Prijava tekmovalcev vsaj 20 minut pred nastopom v bowling centru.
- cena za nastop v PG2-2k je 24 € za dvojico
- oljenje stez pred tekmovanjem
- ogrevanje je 10 minut pred začetkom tekmovanja
- dve dvojici igrata na paru stez
- vsak igralec odigra 6 iger
- na istem paru stez se odigra dve igri, nato se lihi pomaknejo 1 par stez levo, sodi pa 1 par stez desno

FINALE PG2
četrtek 30.3.2017 ob 18:00 bowling center Planet Tuš Kranj
Če se katera od dvojic ne more udeležiti tekmovanja, se na tekmovanje povabi naslednjo po rezultatu do
popolnitve mest.
Prijava tekmovalcev vsaj 20 minut pred nastopom v bowling centru.
- nastop v finalu je brezplačen
- dvojica igra eno igro po sistemu »stepledder«:
- tretjeuvrščena dvojica z drugouvrščeno dvojico po PG2-2k
- zmagovalec prejšnjega dvoboja z prvouvrščeno dvojico po PG2-2k
Pri enakem rezultatu boljša tista dvojica, katera je bila boljša po drugem krogu PG2.
Po finalu dvojic se bo odvijalo finale PG1, nato podelitev priznanj ter pogostitev za prisotne.

PRIZNANJA PG2
- priznanje za najboljšo dvojico

BOWLING KLUB KRANJ
KRANJ, 18.1.2017
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