Oświęcimska Liga Bowlingowa
Regulamin ligi
1. ORGANIZATOR


Kula Hula Kręgielnia,

2. MIEJSCE ROZGRYWEK:


Rozgrywki odbywać się w Kręgielni Kula Hula ul. Zaborska 74, 32-600
Oświęcim

3. CZAS TRWANIA LIGII



Szacunkowy czas trwania ligi : październik -czerwiec
Szacunkowy czas trwania meczu około 1,5 godz.

4. KOSZT UCZESTNICTWA:



Wpisowe: 200 zł od drużyny .
Opłata za tor : 25 zł / godzina

5. ZGŁOSZENIA:



Zgłoszenie drużyny do rozgrywek ligi OLB przyjmowane jest tylko w formie
pisemnej. Podstawowym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do
rozgrywek jest:
 Przesłanie Karty Zgłoszeniowej (załącznik nr 1) na adres:
kregielnia@kulahula.pl lub dostarczenie do Kręgielni Kula Hula ul.
Zaborska 74, 32-600 Oświęcim
 Opłacenie uczestnictwa w OLB przed przystąpieniem do pierwszej
kolejki rozgrywek.

6. SYSTEM ROZGRYWEK:


Formuła Ligii:
 I runda – podstawowa - mecz każdy z każdym (mecz-rewanż)
 II runda play – off – dwa mecze między zainteresowanymi (meczrewanż)



Play - off 1 -8
o 1 miejsce
 Klucz początkowy 1-8; 2-7;3-6; 4-5
Play - off 9 - x
o 9 miejsce



Klucze początkowy 9- x; (10-x-1); itd



Podstawowym dniem rozgrywek jest poniedziałek i wtorek godz. 16.30 i 19.00



W meczu udział bierze 3 graczy




Przed każdą kolejką rozgrywek włączona zostaje 10‐minutowa rozgrzewka.
Zawodnik, który rozpoczął grę nie może być zastąpiony przez innego
zawodnika z drużyny w trakcie tej gry.
O zajętym miejscu w kolejce decyduje suma punktów zdobytych przez całą
drużynę podczas meczu rozgrywkowego.
Przypadku równej ilości punktów, wyższe miejsce zajmuje drużyna, której
zawodnik uzyskał najwyższy wynik w rozgrywce.
Dopuszcza się grę własnymi kulami, jednak Organizator za ich ewentualne
uszkodzenia nie ponosi odpowiedzialności.





6. PUNKTACJA MECZU


O końcowym wyniku meczu decyduje większa suma punktów drużynowych:
Za wygranie meczu drużyna otrzymuje 2 punkty meczowe, za remis obie
drużyny otrzymują po jednym punkcie.
Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia 4 (2 punkty mecz+ 2 punkty
rewanż)

HANDICAP (HNDP)



Kobiety i juniorzy młodsi (do 14 lat, decyduje data urodzenia) otrzymują HNDP
w wysokości + 10 pkt. do każdej gry.
Seniorzy +50 otrzymują HNDP w wysokości + 5 pkt. do każdej gry.

7. UCZESTNICY – DRUŻYNY:






W skład drużyny wchodzi 3 zawodników podstawowych i maksymalnie 4
graczy rezerwowych.
( zespól powinien liczyć minimum 3 zawodników – oficjalnie zgłoszonych na
liście)
Zawodnik może reprezentować w lidze OLB w danej edycji tylko
jedną drużynę.
Do reprezentowania drużyny uprawniony jest jedynie Kapitan lub w przypadku
jego nieobecności jego zastępca.

8. WALKOWER:


Drużyna przegrywa mecz walkowerem gdy :
 nie pojawi się na meczu bez wcześniejszego uprzedzenia kapitana
drużyny przeciwnej oraz organizatorów
 stawi się w niekompletnym składzie – mniej niż 2 graczy.

9. KARY



drużyna która oddała mecz walkowerem otrzymuje 0 punktów.
drużyna która wygrała mecz walkowerem otrzymuje 4 punkty.

10. PRZEKŁADANIE MECZÓW:



W wyjątkowej sytuacji drużyna ma prawo do przełożenia meczu, po
wcześniejszym powiadomieniu kapitana drużyny przeciwnej i organizatorów.
W powyższej sytuacji drużyny ustalają termin rozegrania zaległego meczu (do
14 dni po pierwotnym terminie meczu
 Zobowiązaniem kapitana drużyny, która przekłada mecz jest
dokonanie rezerwacji torów na kręgielni oraz powiadomienie o tym
kapitana drużyny przeciwnej oraz organizatorów.

11. NAGRODY:
1. Drużyny, które zajmą 3 pierwsze miejsca otrzymują nagrody rzeczowe:
− 1 miejsce – puchar i vouchery na bowling o wartości 500 zł
− 2 miejsce – puchar i vouchery na bowling o wartości 300 zł
− 3 miejsce – puchar i vouchery na bowling o wartości 200 zł

12. ZMIANY REGULAMINU:


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym
Regulaminie, jak również – w razie potrzeby – dokonywania jego interpretacji.
Decyzje organizatorów są ostateczne.

13. INNE:


Bieżące wyniki umieszczane są na tablicy ogłoszeń w OLB, oraz stronie
www.kulahula.pl
oraz www.facebook.com/kulahula.oswiecim










Organizatorzy prowadzą tabelę ligową, w której zapisywane są wszystkie
wyniki, zgodnie z opracowanym harmonogramem rozgrywek
Każdej z drużyn zakłada się tzw. KATRĘ DRUŻYNY w której dodatkowo
zapisuje się postępy drużyny w meczach logowych
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w lidze pod warunkiem pisemnej
zgody rodzica/ opiekuna. Formularz dostępny jest u obsługi kręgielni.
Uczestnictwo w lidze jest równoznaczne ze zgodą na podanie imienia i
nazwiska uczestnika w prowadzonych tabelach, statystykach które
umieszczane są na stronie www oraz facebook kula Hula Oświęcim oraz
podmiotów współpracujących z kręgielnią.
Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku na stronach
internetowych organizatora, w mediach społecznościowych powiązanych z
organizatorem, oraz w mediach współpracujących z organizatorem.
Uczestnictwo w lidze jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

