BOWLING ZVEZA SLOVENIJE
Regentova 35, 1000 Ljubljana
www.bowlingzveza.si

NAZIV

DRŽAVNO PRVENSTVO – MOŠKI FINALE (DP-1MF)

KATEGORIJA

Posamezno finale

SEZONA

2017 / 2018

DATUM, URA

sobota 10.03.2018 ob 10:30

Spletna stran

www.bowling-planet.com

Splošne informacije
Organizator

Bowling zveza Slovenije

Strike

Bowling center
Naslov

Špelina ulica 17a, 2000 Maribor

Kontakt in prijave
Kontaktna oseba

Gorazd Kavčič

Zadnji dan za prijavo
Prijavnina

nedelja 4.3.2018
OBVEZNA POTRDITEV NA TEKMOVANJU TOP 12 MOŠKI.

Zamujena prijavnina
E-pošta

prijave@bowlingzveza.si

Plačilo
Splošna pravila
·
·

Na državnem prvenstvu Moški posamezno (DP-1M) imajo pravico nastopa igralci registrirani kot člani (A) ali mladinci (M).
DP-1M je sestavljeno iz štirih kvalifikacijskih nastopov in dodatnega Finalnega kroga:

v
v
v
v
v

kvalifikacije za DP-1M 1. krog 6 iger
kvalifikacije za DP-2M 6 iger
kvalifikacije za DP-3M 6 iger
kvalifikacije za DP-5M 6 iger
finale DP-1MF (top 12)

·
·
·

Veljajo tekmovalna pravila igranja WB, ETBF in BZS.
Tekmovalna oprema enotni klubski dres. Hišne krogle, jeans, trenerke in hišni čevlji niso dovoljeni.
Postopek doping kontrole: slovenska proti doping agencija SLOADO bo obveščena o poteku tekmovanja. SLOADO
se po lastni presoji ali na poziv organizatorja lahko odloči za kontrolo dopinga.

Oljenje stez in ogrevanje
·
·
·

Oljenje stez pred pričetkom tekmovanja.
Oljni vzorec bo objavljen na internetni strani.
Ogrevanje 10 minut.
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Pravilo razvrščanja
Round Robin : Vsak igralec proti vsakemu en dvoboj. Skupaj 11 dvobojev / 11 krogov.
Round Robin:
Določitev igranja na stezah:
1. Igralci istega kluba se srečajo v prvih krogih dvobojev.
2. Razporeditev v nadaljnjih dvobojih po posebnem razporedu.
3. V primeru, da se igralca istega kluba srečata v zadnjem krogu, se le-ta odigra prej / zamenja vrstni red.
Vsak igralec z vsakim odigra eno igro.
V rezultat šteje:
o Število kegljev + 10 točk za zmago (+ 5 točk za neodločen izid)
o Dodatno šteje še: +5 točk za rezultat 250 ali več.
Pri enakem rezultatu je boljši igralec, ki:
o je zmagal v medsebojnem srečanju
o ima več zmag
o ima skupno več podrtih kegljev (brez dodatnih točk) v vseh igrah
Končni vrstni red po seštevku vseh točk.
Prvo uvrščeni prejme pokal in medaljo, drugo in tretje uvrščeni medaljo. Zmagovalec ima pravico nastopa na ECC.

Žrebanje stez in premikanje
Žrebanje stez

30 minut pred pričetkom termina

Število športnikov na paru stez

Največ 2 športnika na paru stez

Premikanje po stezah

Po razporedu RR

Način premikanja

Po vsaki odigrani igri.

Število stez premikanja

Po razporedu RR

Finale Round Robin
Termin

Dan

Datum

Termin

sobota

10.3.2018

Ura

Število športnikov

10:30

12

Sojenje
Sodili bodo sodniki z opravljenim ETBF izpitom.
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