ŽIRAFA OPEN 2017
Kdaj? ponedeljek 11.9.2017 ob 19:00 prvi termin predtekmovanja
četrtek
14.9.2017 ob 18:00 drugi termin predtekmovanja, polfinale in finale
Kje?

Planet Tuš Kranj, Cesta Jaka Platiše 18, 4000 Kranj

Prijave: Vsak se lahko prijavi samo na enega od terminov. Prijavite se na spletni strani Bowling
kluba Kranj (www.bowlingklubkranj.net), v primeru prostih stez pa tudi na dan
predtekmovanja na stezah bowlinga.
Dodatne informacije na elektronski naslov milan.jeram@gmail.com.
Cena: štartnina za predtekmovanje, polfinale in finale skupaj znaša 10 €

1.del – PREDTEKMOVANJE
Vsak tekmovalec v predtekmovanju odigra štiri igre na istem paru stez. Steze se žrebajo, igra se po
sistemu »crossframe« na paru stez s štirimi do največ šestimi igralci.
-

pri sami igri veljajo pravila kot v Gorenjski bowling ligi
oljni vzorec: BR8-GA (42 feet)
pred začetkom je na vsaki stezi na voljo 10 minut časa za ogrevanje
o razvrstitvi odloča samo skupno število podrtih kegljev
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.

2.del – POLFINALE
16 najboljših igralcev iz predtekmovanja se uvrsti v polfinalni del, ki bo potekal dne 14.9.2017 po
končanem predtekmovanju. Štartnine za polfinalni in finalni del ni.
16 polfinalistov se po spodnjem ključu razporedi v 4 skupine.
1. skupina

2. skupina

3. skupina

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

Štirje igralci vsake skupine odigrajo na dveh sosednjih stezah tekme na izpadanje. Vsak igralec
odigra na paru stez eno igro, zadnjeuvrščena igralca v vsaki posamični skupini izpadeta. V slučaju,
da imata drugo uvrščeni in tretje uvrščeni igralec v skupini na koncu enak rezultat, o uvrstitvi
odloča boljša uvrstitev v predtekmovanju! Zmagovalec vsake skupine in drugovrščeni odigrata
potem še eno igro za zmagovalca skupine. Rezultati se ne seštevajo in ne prenašajo v naslednji
krog. Vsa polfinalna in finalna tekmovanja potekajo po sistemu »crossframe«.

3.del - FINALE
Po koncu polfinala 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.

Nagradni sklad:

1.mesto
2.mesto
3.mesto

50 EUR
30 EUR
10 EUR

Med ostale prisotne tekmovalce se po koncu finala žreba nekaj praktičnih nagrad.

Turnir se izvede samo v primeru, če bo prijavljenih najmanj 30 igralcev.

Vodja tekmovanja
Rezultati:

Tevž Kodela
Milan Jeram
Za KR Žirafe:
Borut Brezar

