BOWLING KLUB PRIMORSKA
Organizira
MIKLAVŽEV BOWLING TURNIR
Kje: ADRIA BOWLING ANKARAN
Kdaj: 10.12.2018
Bowling klub PRIMORSKA v sodelovanju z Bowling centrom ADRIA
BOWLING ANKARAN organizira enodnevni bowling turnir dne
10.12.2018 .
Kvalifikacije :
1. Termin – 10.12.2018 ob 17,00 uri – največ 12 igralcev
2. Termin – 10.12.2018 ob 20,00 uri – največ 12 igralcev
Final step 2 , 3 in 4 se odigrajo po končanih kvalifikacijah in razglasitvi
rezultatov kvalifikacij. Ponovnega mazanja ni.
Splošna pravila: - Nastopijo lahko vsi registrirani igralci/ke BZS ter
neregistrirani rekreativci/ke
- Neregistrirani igralci, ženske, otroci, mlajši od 12 let in registrirani
igralci, ki niso bili nikoli registrirani v tekmovalnih kategorijah (A, B,
seniorji ali mladinci) imajo 8 točk bonusa na igro. Bonus velja skozi cel
turnir.
- Vzorec mazanja – hišni vzorec . Ogrevanje 5 minut .
Način igranja: - 1. Step – kvalifikacije – odigra se 6 iger na paru stez,
menjava stez po dveh igrah za en par. V nadaljevanje turnirja se uvrsti
8 najboljših igralcev iz obeh terminov . V primeru enakega rezultata
se v nadaljevanje uvrsti igralec z boljšo zadnjo igro, predzadnjo..
- 2. Step - Odigra se ena igra dvoboja po sistemu single elemination 1-

8, 2-7… v nadaljevanje se uvrstijo 4 zmagovalci dvobojev. V primeru
enakega rezultata se odigra roll off – met na poln okvir. Vsak dvoboj
se odigra na svoji stezi – par na eni stezi brez menjave stez.
Ogrevanje 3 minute
- 3. Step – Odigra se ena igra polfinalnega dvoboja po sistemu single
elemination. 1-(zmagovalec dvoboja 1-zmagovalec dvoboja 4) , 2 –
(zmagovalec dvoboja 2 – zmagovalec dvoboja 3), v nadaljevanje se
uvrstita zmagovalca dvobojev. V primeru enakega rezultata se odigra
roll off – met na poln okvir. Vsak dvoboj se odigra na svoji stezi – par
na eni stezi brez menjave stez. Ogrevanje 3 minute.
- 4. Step – Finale– zmagovalca polfinalnih dvobojev odigrata eno igro,
zmagovalec je igralec z večjim številom podrtih kegljev. V primeru
enakega rezultata se odigra roll off – met na poln okvir.
dvoboj se odigra na paru stez. Ogrevanje 3 minute
Prijavnina: - 20€ , plača se pred pričetkom termina
prijave za turnir v recepciji bowling centra ADRIA ANKARAN -g.
Jovičič Goran
Ali na tel. 041 764 975 . G. Damir Koštric
Število igralcev je omejeno
Nagrade: - 1. Pokal in pršut
- 2. Pokal in praktična nagrada
- 3. Pokal in praktična nagrada
- 4. Pokal in praktična nagrada
- Najboljši rekreativec – praktična nagrada

