BOWLING ZVEZA SLOVENIJE
Regentova 35, 1000 Ljubljana

PRAVILA MLADINSKE BOWLING LIGE ZA SEZONO 2020/2021
OBVESTILO: Upoštevajte aktualna navodila in priporočila NIJZ glede COVID-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
1) Mladinska liga je liga posameznikov / posameznic. Igra se v bowling centrih, ki so včlanjeni v BZS.
2) V sezoni 2020/2021 bo odigranih 8 kol. Za končno razvrstitev je potrebno odigrati vsaj 6 kol.
3) Pravico sodelovanja imajo vsi registrirani športniki in športnice kategorije M v BZS, ki v sezoni 2020/2021 od
1.9.2020 do 31.8.2021 ne dopolnijo 22 let. Pravilo velja za obe starostni kategoriji.

4) Igralci in igralke bodo tekmovali v dveh kategorijah, kot sledi:
-

v prvi kategoriji Ms igrajo mladinci / mladinke do 21,99 let

-

v drugi kategoriji Mm igrajo mladinci / mladinke do 15,99 let.

5) Zimski prestopni rok od 16.12. do 31.12.2020. Če športnik / športnica v prestopnem roku med potekom sezone
zamenja klub, se točke prenesejo v novi klub in tako sodeluje v razvrstitvi posamezno.

6) Način igranja: 6 iger posamezno, menjava stez po vsaki odigrani igri za najmanj 2 stezi in največ 6 stez v levo
oziroma v desno. Ogrevanje 5 minut na začetnih stezah.

7) Klubi so dolžni v treh dneh po prejemu obvestila o naslednjem kolu, potrditi ali opravičiti svojo prisotnost
komisarki Mladinske Lige. V primeru, da klubi ne bodo potrdili ali opravičili svoje prisotnosti, bo komisarka lige to
sporočila disciplinskemu razsodišču, ki bo ustrezno ukrepalo. Opravičljivost razloga izostanka bo presojalo
disciplinsko razsodišče (šola, bolezen, poškodbe... so opravičljivi razlogi za izostanek).

8) Oljni vzorec: TTK v sodelovanju s komisarko lige izbere vzorec med 35 in 44 feeti oziroma vzorec z razmerjem 1:4
ali višjim (vzorci kompatibilni za napravi Kegel in Brunswick, z navedenimi omejitvami).

9) Točkovanje: Vsako kolo se točkuje, uvrstitev posameznikov in posameznic glede na število podrtih kegljev. V
primeru izenačenega rezultata v posameznem kolu, je boljši posameznik / posameznica, ki ima boljšo zadnjo igro.
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10) Razvrščanje: Posebej se točkuje mladince, posebej mladinke, ne glede na kategorijo. Prvi kriterij za razvrščanje je
glede na število doseženih točk, drugi kriterij glede na povprečje odigranih iger.
Za končno razvrstitev šteje točkovanje sedmih najboljših kol. Posamezniku / posameznici se v primeru, da v sezoni
igra vseh osem kol, najslabši rezultat izbriše.

11) Priznanja:
-

Mladinci: pokali za prve tri (za vsako starostno skupino, če nastopajo vsaj 4 mladinci)

-

Mladinke: pokali za prve tri (za vsako starostno skupino, če nastopajo vsaj 4 mladinke)

12) Čas igranja načeloma ob SOBOTAH: začetek prvega termina med 09.00 in 10.00, začetek drugega termina med
12.00 in 13.00. Število igralnih terminov se določi za vsako kolo posebej glede na število prijavljenih
posameznikov / posameznic.

13) Vodenje kol in rezultatov: Komisarka lige (Urša Dobravec, afnaursa978@gmail.com) prijavi število
posameznikov in posameznic centru, kjer bo organizirano kolo. Klubi prijavijo udeležence pri komisarki lige do
datuma, ki ga določi komisarka. Kasnejših prijav se ne upošteva!

Zapisala: TTK in UO

Ljubljana, 01.09.2020
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