
ZASADY OGÓLNE  

 

1. Termin turnieju : 18.03.2017 r., godz. 09.00-17.00.  

2. Rozgrywki podzielone są na dwa etapy:  

 Eliminacje – trzy rundy 

 Finał 

3. W turnieju mogą startować drużyny 3 - osobowe damskie, męskie lub damsko-męskie. 

4. Każda kobieta nie posiadająca licencji PZK-SBS lub nie grająca w rozgrywkach 

ligowych organizowanych przez klub Bowling Rodło otrzymuje 50 pkt. Handicapu 

w każdej rundzie. 

5. Każdy mężczyzna nie posiadający licencji PZK-SBS lub nie grający w rozgrywkach 

ligowych organizowanych przez klub Bowling Rodło otrzymuje 30 pkt. handicapu 

w każdej rundzie. 

6. Punkty handicapu sumują się w ramach drużyny. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz 

dokonania zmian organizacyjnych.  
 

ELIMINACJE 

       

1. Eliminacje składają się z trzech rund, max po 8 drużyn w każdej rundzie.  

2. Przed rozpoczęciem gier eliminacyjnych nastąpi losowanie torów.  

3. W przypadku nieobecności drużyny podczas losowania torów organizator przydzieli tor 

wg własnego uznania.  

4. Każda drużyna rozegra 9 gier (3 gry/ osobę) w ramach jednej rundy. Suma punktów z 

uwzględnieniem handicapów uzyskanych w tych grach decyduje o zajętym miejscu 

w eliminacjach.  

5. Do finału awansuje 8  drużyn z największą sumą punktów.  

 

FINAŁ 

  

1. Finał rozgrywany będzie na torach 1-8. Tor wybiera jako pierwsza drużyna która była 

najlepsza w eliminacjach i tak kolejno . 

2. Każda drużyna rozegra w finale po 6 gier (2 gry/osobę).  

3. Każda kobieta nie posiadająca licencji PZK-SBS lub nie grająca w rozgrywkach 

ligowych organizowanych przez klub Bowling Rodło otrzymuje 50 pkt. Handicapu w 

każdej rundzie. 

4. Każdy mężczyzna nie posiadający licencji PZK-SBS lub nie grający w rozgrywkach 

ligowych organizowanych przez klub Bowling Rodło otrzymuje 30 pkt. handicapu w 

każdej rundzie. 

5. Punkty handicapu sumują się w ramach drużyny. 

6. O pierwszym, drugim, trzecim, miejscu decyduje suma punktów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA !W przypadku udziału większej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

regulaminu. 

H A R M O N O G R A M    T U R N I E J U   

 

-losowanie torów  

-rozgrzewka 

-gry eliminacyjne 

-przerwa techniczna  

-gry półfinałowe 

-gry finałowe 

 

GODZ. 17.00 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZANIE NAGRÓD 
 


