PRAVILA športne prireditve

»Gorenjska bowling liga 2017/18«
1. člen

Organizacija
S temi pravili so urejena pravila športne prireditve »Gorenjska bowling liga«, v nadaljevanju GBL, ki jo organizira in vodi organizacijski odbor
lige pri Bowling klubu Kranj in je sestavljen iz petih članov Bowling kluba Kranj. Športna prireditev bo potekala v terminu, objavljenem na
spletni strani www.bowlingklubkranj.net. Prireditev bo potekala na stezah gorenjskih bowling centrov.

2. člen

Propozicije
* V tekmovanju lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije
* Ekipa se mora prijaviti do datuma določenega s strani organizatorja. Na podlagi prijav organizacijski odbor določi število sodelujočih ekip v
GBL in potrdi prijavo za posamezno ekipo.
* Ekipe, ki zamudijo rok za prijavo, so lahko sprejete v tekmovanje samo ob posebni odobritvi organizatorja
* Organizacijski odbor si pridržuje pravico iz kakršnega koli razloga zavrniti prijavo ekipe za sodelovanje v GBL
* Število prijavljenih igral-k/cev za ekipo ni omejeno
* Novi člani se ekipi lahko pridružijo med prvim in drugim delom lige, s predhodno odobritvijo organizatorja lige
* Prestopni rok za prestop igralcev iz ene ekipe v drugo začne teči ob 24:00 na dan zadnje tekme jesenskega dela tekmovanja in traja 7 dni
* Starostne omejitve za igralce ni
* Vsaki ekipi se ob prvi prijavi dodeli ID številko, na podlagi katere igra v določeni ligi
* Pogoj za ohranitev ID številke ekipe za naslednjo sezono je, da so vsaj trije prijavljeni igralci za isto ekipo igrali tudi v prejšnji sezoni
* Ime ekipe se lahko v času od prijave do zaključka tekmovanja spremeni zaradi sponzorskih ali kakih drugih zahtev. Ob tem ekipa na podlagi
svoje ID številke obdrži status v ligi. Ekipa o spremembi imena mora obvestiti vodstvo lige
* »Domicilni« bowling center oz. »domačo stezo« se lahko zamenja med prvim in drugim delom lige, s predhodno odobritvijo organizatorja
lige

3. člen

Prijava ekip
* Zadnji rok za prijavo ekip je 24.8.2017,
*Ekipa mora ob prijavi navesti:
- ime ekipe
- domači bowling center
- poimensko sestavo ekipe

- dan in uro v tednu, ko bi želeli igrati domače tekme
* Igralsko sestavo se lahko dopolni do najkasneje dva dni pred pričetkom prvega kola rednega dela tekmovanja
* Igralec ne sme biti prijavljen v dveh ekipah

4. člen

Trajanje lige
* Jesenski redni del
* Spomladanski redni del
* Dvoboj za obstanek/napredovanje
* Finalni turnir četverice najboljših ekip
* Točni datumi poteka tekmovanja zaradi različnih dejavnikov ne morejo biti predhodno določeni in so v najkrajšem možnem času objavljeni
na spletni strani www.bowlingklubkranj.net

5. člen

Sistem tekmovanja
* Na koncu tekmovanja v 1. GBL za naslednjo sezono obstane 9 najbolje uvrščenih ekip v 1. GBL, zmagovalca kvalifikacijskih dvobojev za
obstanek/napredovanje med 10 uvrščeno ekipo 1. GBL in 3 uvrščeno ekipo 2. GBL, med 11 uvrščeno ekipo 1. GBL in 2 uvrščeno ekipo 2. GBL
ter direktno zmagovalec 2. GBL po rednem delu tekmovanja. Če organizator spremeni število ekip v posamezni ligi ali če se katera od ekip, ki
imajo pravico nastopa v 1. GBL, ne prijavi na tekmovanje, o zapolnitvi prostih mest odloča organizator individualno
* Kvalifikacijski dvoboj za obstanek/napredovanje se odigra dvokrožno, enkrat doma, enkrat v gosteh, na prvi tekmi je domačin ekipa iz 2.
GBL
* V 2. GBL se uvrstijo vse ostale prijavljene ekipe, ki jim organizator potrdi sodelovanje v tekmovanju
* V rednem delu 1. GBL se igra ligaški dvokrožni sistem; vsaka ekipa z vsako igra dvakrat v sezoni, enkrat kot domačin, enkrat kot gost
* V rednem delu 2. GBL se igra ligaški sistem, glede na število prijavljenih ekip je to lahko dvo- ali štirikrožni sistem
* Vsaka ekipa praviloma odigra eno tekmo na teden in sicer v ponedeljek,torek, sredo ali četrtek, od 18. do 22.30 ure, po dogovoru med
ekipama in z odobritvijo OO GBL lahko tudi v drugih terminih
* Na zaključni turnir »Final four«, ki se bo odigral prav tako med tednom, se uvrstijo štiri najbolje uvrščene ekipe 1. GBL po rednem delu
tekmovanja
* Na zaključnem turnirju se igra po sistemu "Stepladder", in sicer:
- dvoboj A (4. proti 3.), poraženec osvoji končno 4. mesto
- dvoboj B (zmagovalec A proti 2.), poraženec osvoji končno 3. mesto
- dvoboj C (zmagovalec B proti 1.), poraženec osvoji končno 2. mesto, zmagovalec postane zmagovalec GBL
* Na finalnem turnirju ekipi na dvoboju odigrata po eno tekmo
* Vrstni red od 5. mesta naprej v 1. GBL je dokončen na podlagi rezultatov rednega dela tekmovanja
* Vrstni red ekip v 2. GBL je dokončen na podlagi rezultatov rednega dela tekmovanja

6. člen

Nagrade
* Zmagovalna ekipa zaključnega turnirja »Final Four 1.GBL« je končni zmagovalec GBL in prejme prehodni pokal zmagovalca GBL, ki ga je
dolžna vrniti na finalnem turnirju naslednje sezone in pokal za zmagovalca GBL v trajno last
* V primeru, da ista ekipa trikrat zaporedoma osvoji ligo GBL, prejme prehodni pokal v trajno last
* Prve tri ekipe 1. In 2. GBL prejmejo po 5 medalj za sodelujoče igralce, ne glede na število prijavljenih igralcev v ekipi
* Podeli se pokal najkoristnejši igralki in najkoristnejšemu igralcu za vsako ligo posebej
* V primeru pridobitve sponzorskih daril se lahko podelijo tudi druge nagrade, ki niso posebej opredeljene

7. člen

Sestava ekipe za tekmo
* Ekipa 4 igral-k/cev in rezerva (če se ekipa odloči za rezervo)
* Vsi igralci na tekmi morajo biti prijavljeni kot člani ekip, za katere igrajo
* Na zahtevo nasprotnega kapetana ali prisotnega predstavnika organizatorja so igralci dolžni dokazati svojo identiteto

8. člen

Zapisnik tekme
* Imena igralcev je potrebno v zapisnik vpisati pred začetkom tekme, naknadno vpisovanje igralcev ni dovoljeno, razen v primeru, da
kapetan nasprotne ekipe to izrecno dovoli s podpisom poleg imena naknadno dopisanega igralca. V tem primeru tudi izgubi pravico do
kasnejše pritožbe na dodajanje novega igralca
* V primeru, da je v ekipi prijavljen več kot en igralec z enakim priimkom, je na zapisniku potrebno nedvoumno označiti, za katerega igralca
gre, tudi v primeru, da med peterico na tekmi ni enakih priimkov
* Potrebno je izpolniti rubrike na zapisniku (datum, kraj, kolo, liga)
* Potrebno je izpolniti rubrike na zapisniku (menjave, pozicije igralcev)
* Na dnu zapisnika je v razpredelnico potrebno vpisati imena igralcev, ki s tem dobijo šifre (A1-A5 , B1-B5)
* Šifer tekmovalcev se med potekom tekme ne sme spreminjati
* Vrstnega reda igralcev v posameznem krogu se ne sme spreminjati, mora biti takšen, kot je razvidno iz zapisnika
* Ob menjavi je na zapisniku potrebno tudi spremeniti šifro igralca, ki je odšel iz igre v šifro igralca, ki je prišel v igro, in sicer za vse kroge do
konca tekme

9. člen

Potek tekme
* Igralci se morajo javiti na stezah bowlinga vsaj 15 min pred pričetkom tekme
* Na stezah, na katerih poteka tekma, je trening igralcev, ki sodelujejo na tekmi, zadnjo uro pred pričetkom tekme prepovedan.
* V primeru, da se tekme ena od ekip ne udeleži iz neupravičenega razloga in svoje odsotnosti ne sporoči nasprotni ekipi in vodstvu lige GBL
vsaj 4 ure pred pričetkom tekme, se ji na lestvici odšteje 1 točka, nasprotna ekipa pa odigra sama za točke iz naslova povprečja in tako
zmaga z rezultatom 32:0 ter osvoji 3 točke po rezultatu ter eventuelno dodatno točko iz povprečja
* Posamezna tekma se ob soglasju vodij ekip lahko prestavi le po enkrat s strani vsake ekipe na nov termin, ki mora biti znotraj 14 dni pred
ali po prvotno predvidenem terminu tekme, vendar morajo biti vse tekme rednega dela odigrane do konca tedna, predvidenega za zadnje
kolo rednega dela lige (za rezervacijo ter odjavo stez poskrbita vodji ekip)
* O prestavljeni tekmi je potrebno obvestiti vodstvo GBL, s strani ekipe, ki je zahtevala prestavitev
* Vodstvo GBL lahko iz upravičenih razlogov zavrne termin prestavljene tekme
* Ogrevanje pred začetkom igranja 5-10 minut, odvisno od dogovora kapetana domače ekipe z bowling centrom
* Predviden tekmovalni čas tekme je 2:30 h
* Vsak igralec odigra eno igro z vsakim igralcem nasprotne ekipe (4 igre)
* Igralca, ki tekmujeta med seboj, igrata na isti stezi (na eni stezi 4 igralci, dva igralca iz vsake ekipe), kot je razvidno po šifrah igralcev iz
zapisnika tekme
* Igra se na dveh stezah, igralci pa po vsaki igri menjajo pozicijo, kot je razvidno po šifrah igralcev iz zapisnika tekme
* V primeru, da na tekmo pridejo manj kot 4 člani ekipe, se smatra, da manjkajoči člani ekipe v svojih dvobojih dosežejo rezultat 0, če na
tekmo pride samo en igralec, se smatra, da ekipe na tekmo ni bilo
* Dovoljene so menjave po vsaki igri, vendar se medsebojni dvoboj dveh igralcev ne sme ponoviti
* Igralci mlajši od 16 let in ženske imajo v 2.GBL pri vsaki igri 10 točk handicapa, v 1.GBL handicapov ni

10. člen

Rezultat tekme
* V medsebojnem dvoboju igralca tekmujeta za večje število podrtih kegljev
* Vsak medsebojni dvoboj na tekmi prinaša dve točki za zmagovalca, nič točk za poraženca in vsaki ekipi eno točko v primeru neodločenega
izida
* Seštevek točk iz medsebojnih dvobojev da končni rezultat tekme
* Zmaga ekipa, ki doseže več točk iz medsebojnih dvobojev
* Pritožba na potek ali rezultat tekme je možna neposredno po tekmi in mora biti takoj posredovana vodstvu lige GBL
* Ko je zapisnik tekme podpisan s strani obeh kapetanov in sodnika je rezultat dokončen in pritožbe kapetanov ekip niso več možne
* Domača ekipa je dolžna v roku 24 ur od zaključka tekme posredovati vodstvu GBL originalno obliko zapisnika tekme, bodisi v elektronski
(skeniran zapisnik, fotografija) na naslov dejan.kosir2@telemach.net, na telefonsko številko 070 150 399 ali pisni obliki. Zaradi
verodostojnosti prepisi v excelu, wordu ali podobnih oblikah niso dovoljeni.
* Vodstvo lige GBL si pridružuje pravico do kasnejših popravkov (spremembe) rezultatov, v primeru naknadno ugotovljenih nepravilnosti v
poteku tekme ali na zapisniku.
11. člen

Točkovanje tekme

* zmaga ekipno 3 točke
* neodločeno ekipno 1 točka
* poraz ekipe 0 točk
* seštevek 16-tih dvobojev ekipe vsaj 2840 kegljev (177,5/igro) v 1.GBL in 2720 kegljev (170/igro) v 2.GBL, 1 točka

12. člen

Točkovanje MVP
* Tekmovanje za najkoristnejšo igralko in najkoristnejšega igralca (MVP) se vodi za vsako ligo posebej
* Najkoristnejši igralec / igralka (MVP) Gorenjske bowling lige postane igralec / igralka, ki za svojo ekipo doseže največje število točk iz
medsebojnih dvobojev

13. člen

Vrstni red – kriteriji razvrstitve
* Ekipa, ki zbere največ točk
* Razmerje točk (+/-) iz medsebojnih dvobojev igralcev na vseh tekmah
* Večje število zmag v sezoni
* Manjše število porazov v sezoni
* Večje število točk iz naslova povprečja v sezoni
* Ekipa, ki ima boljše sezonsko povprečje
* Ekipa, ki je dosegla več rezultatov čez 200
* Ekipa, ki ima boljši posamični rezultat na zadnji odigrani tekmi
* Žreb

14. člen

Objava rezultatov
* Rezultati se po vsakem kolu objavljajo na spletni strani www.bowlingklubkranj.net
* Rezultati se objavljajo v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku 24 ur od prejema zapisnika s strani domače ekipe

15. člen

Stroškovnik lige
* Prijavnina za ekipo znaša 50€ za celo sezono
* Steznino vedno plača »domača« ekipa. V razporedu tekmovanja je napisana na prvem mestu

* Organizacija zaključnega turnirja "final four" se pokrije iz fonda prijavnin

16. člen

Oljenje
Oljenje stez po izbiri domače ekipe, kratek, srednji ali dolg vzorec. Domača ekipa mora nasprotno ekipo pred tekmo obvestiti o izbiri vzorca
mazanja, v kolikor je vzorec drugačen od hišnega.

17. člen

Sojenje
* Tekmo sodi eden od članov domače ekipe
* Za izvedbo, nemoten potek in sojenje je odgovoren organizator lige. Njegove odločitve so dokončne
* Situacije, ki v pravilniku tekmovanja niso specificirane, OO lige GBL obravnava individualno in lahko določi sankcije, ki v pravilniku niso
določene

18.člen

Sankcije
* V primeru neupoštevanja določb iz posameznih členov se ekipo, ki določb ni upoštevala:
- ob prvi kršitvi opozori brez ostalih sankcij,
- ob drugi kršitvi se ekipo kaznuje z odvzemom točke, rezultati tekme pa ostanejo veljavni,
- ob vsaki naslednji kršitvi se vsi posamezni rezultati igralcev ekipe razveljavijo, posledično nasprotna ekipa zmaga z rezultatom 32:0,
dodatno pa se ekipo kaznuje še z odvzemom ene točke
* V primeru javnega blatenja, psovanja, groženj ali drugega neprimernega obnašanja katerega izmed članov katere od ekip do katerega
izmed članov drugih ekip, članov OO GBL, članov Bowling kluba Kranj ali samega Bowling kluba Kranj, lahko OO GBL igralcu ali celotni ekipi
izreče ukrep izključitve iz tekmovanja GBL, s čemer ekipa ali igralec nista upravičena do nikakršnih povrnitev stroškov, nastalih s
sodelovanjem v GBL

19. člen

Končne določbe
* O poteku posameznih tekem »Gorenjske bowling lige 2017/18« se vodijo zapisniki, katere so kapetani domačih ekip v najkrajšem možnem
času dolžni predati pooblaščeni osebi BK Kranj, rezultati pa bodo objavljeni na http://www.bowlingklubkranj.net
* Pravila športne prireditve stopijo v veljavo z dnem 1.8.2017 in veljajo do zaključka »Gorenjske bowling lige 2017/18«. V času trajanja
športne prireditve so pravila na vpogled na spletni strani http://www.bowlingklubkranj.net
Kranj, 29.7.2017

