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Bowling csapatverseny

2018. november 17.

1.

Verseny helye:

Pearl Harbor Bowling Club

2.

Verseny időpontja:

2018. november 17. 10:00-14:00

3.

Nevezés:
− Csak előnevezett csapatok indulhatnak.
− Előnevezés: 2018. november 5-13. között az online nevezési felületen.
− Helyszíni regisztráció: 15 perccel a csapat kezdési időpontja előtt.

4.

A verseny résztvevői:
− Csapat összetétele:
o 5 főből áll, amelyben minimum 2 fő hölgynek kell szerepelni.
o 4 fő 18. életévet betöltött és 1 fő 16. életévet betöltött csapattag.
o 5 főnél több versenyző nem lehet egy csapatban.
− A kevesebb fővel vagy nem a kiírásnak megfelelő összetételben megjelent csapat, csak versenyen kívül vehet részt a rendezvényen.
Egy versenyző csak egy csapatban szerepelhet.
− Nem jogosult indulásra az a személy, aki tárgyévet megelőző év január 1. után igazolt játékos volt (MABOSZ versenyengedéllyel rendelkezett).

5.

Verseny lebonyolítása:

−
−
−
−
−

Időkeret 60 perc (bemelegítéssel együtt)
A csapatoknak az előre egyeztetett időpontban a helyszínen teljes létszámmal meg kell jelenni, játékra alkalmas állapotban (bowling cipőben).
A nevezésnél megadott sorrendben a csapattagok egymást követően felváltva gurítanak, ugyanazon a pályán, 1 sorozatot.
A gurítások befejezése után az eredménylapot a versenybíróság vezetője és a csapatvezető hitelesíti.
A csapatok közötti helyezést, a csapattagok összesített eredménye határozza meg. Holtverseny esetén az a csapat végez előrébb, amelyikben magasabb
egyéni sorozat született.
− Minden csapatnak a bemelegítésre 10 perc áll rendelkezésére.

6.

Egyéb:

− Az a csapat, amelyik a 10 perces bemelegítő idő végéig sem áll fel a pályára, kiesik a versenyből. Amennyiben egy csapat késik, de még bemelegítő időn
belül érkezik, úgy annyit melegíthet, amennyi a melegítő időből még hátra van.
− A kiírásban nem szabályozott kérdésekben a versenybíróság dönt.
− Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. Ha ez ellen vét, akkor az érintett csapatokban elért eredményét töröljük.
− Gurítás csak a bowling cipőben lehetséges! A bowling centrum által biztosított cipők esetében a zokni használata kötelező.
− Saját bowling golyó használata – saját felelősségre – engedélyezett.
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