ŽIRAFA OPEN 2019
Kdaj? ponedeljek 29.6.2020 ob 19:00 prvi termin predtekmovanja
torek
30.6.2020 ob 19:00 drugi termin predtekmovanja
sreda
1.7.2020 ob 20:00 tretji termin predtekmovanja
četrtek
2.7.2020 ob 17:00 četrti termin predtekmovanja
četrtek
2.7.2020 ob cca 18:30 12 najboljših iz predtekmovanja nadaljuje turnir
Vse igre se oddigrajo po sistemu »crossframe«.
Kje?

Bowling Metropool (Planet 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 znaša 10 €. Step2 do Step5 brezplačno.
Step1 – PREDTEKMOVANJE
Vsak tekmovalec v predtekmovanju odigra štiri igre. 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: BR5-SS (42 feet)
pred začetkom je na vsaki stezi na voljo 5 minut časa za ogrevanje
menjava stez po vsaki igri (lihi se pomaknejo 1 par stez levo, sodi pa 1 par stez desno)
o razvrstitvi odloča samo skupno število podrtih kegljev
V slučaju enakega števila skupaj podrtih kegljev odloča višji najboljši rezultat med
tekmovalcema, 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.

Prvi štirje tekmovalci se uvrstijo v Step3. Tekmovalci razvrščeni od petega do vključno dvanajstega
mesta se uvrstijo v Step2.
Step2
Osem tekmovalcev (po predtekmovanju od 5. do 12. mesta) oddigra po eno igro.
- rezultat iz prejšnega Step-a se ne preneša
- igra se na osmih stezah. Igralec z boljšim rezultatom izbira stezo na kateri bo igral.
- pred začetkom je na vsaki stezi na voljo 5 minut časa za ogrevanje
-

V Step3 se uvrstijo prvi štirje tekmovalci. V primeru enakega rezultata je boljši tekmovalec
z boljšim skupnim rezultatom iz Step1.

Step3
Osem tekmovalcev (prvi štirje po predtekmovanju in najboljši štirje iz Step2) oddigra po eno igro.
- rezultat iz prejšnega Step-a se ne preneša
- igra se na osmih stezah. Igralec z boljšim rezultatom izbira stezo na kateri bo igral.
- pred začetkom je na vsaki stezi na voljo 5 minut časa za ogrevanje
-

V Step4 se uvrstijo prvi štirje tekmovalci. V primeru enakega rezultata je boljši tekmovalec
z boljšim rezultatom iz Step2 (ali skupnim iz Step1).

Step4
Prvi štirje tekmovalci iz Step3 oddigrajo po eno igro.
- rezultat iz prejšnega Step-a se ne preneša
- igra se na štirih stezah. Igralec z boljšim rezultatom izbira stezo na kateri bo igral.
- ogrevanja ni
-

V finalni Step5 se uvrstita najboljša dva tekmovalca. V primeru enakega rezultata je boljši
tekmovalec z boljšim rezultatom iz Step3.

Step5 - FINALE
Najboljša dva tekmovalca iz Step4 igrata na dve zmagi..
- rezultat iz prejšnega Step-a se ne preneša
- igra se na dveh stezah. Igralec z boljšim rezultatom izbira stezo na kateri bo igral.
- ogrevanja ni

Nagradni sklad:

1. mesto
2. mesto
3. mesto

30 €
20 €
10 € (tretje uvrščeni v Step4)

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

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

Vodja tekmovanja
Rezultati:

Borut Brezar
Milan Jeram
Za KR Žirafe:
Borut Brezar

