Komunikat Organizacyjny VI Zawodów Bowlingowych
Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Chełmnie
w dniach 27.-28.05.2017 r.
•

Organizator:

Zarząd Oddziału ZNP w Chełmnie
Kujawsko-Pomorski Zarząd Okręgu ZNP
2.

Patronat:

Starostwo Powiatowe w Chełmnie
Urząd Miasta Chełmna
3. Termin i miejsce zawodów:
27-28.05.2017 r. Kręgielnia „Grawitacja” w Chełmnie ul. Młyńska 7
4. Uczestnictwo:
Prawo do gry posiadają nauczyciele szkolni i akademiccy oraz pracownicy oświaty należący
do ZNP. O uczestnictwie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń (przewidywana liczba
uczestników zamyka się w ilości 40 osób).
5. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest terminowe zgłoszenie (umznp.chelmno@wp.pl) do dnia 19
maja 2017 r. i dokonanie wpisowego
w wysokości 60 zł na konto nr 52 1020 5040 0000 6402 0063 4964
6. Zgłoszenie:
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce pracy, kserokopię
wpłaty wpisowego. O wycofaniu z rozgrywek uczestnik powiadamia organizatora najpóźniej
na dwa dni przed turniejem.

7. Przebieg turnieju:
Sobota 27.05.2017 r.
10.45 – uroczyste otwarcie
11.00 – 13.00 Eliminacje I grupa (przyjezdna) – 3 gry
13.00 – 15.00 Eliminacje II grupa (miejscowa) – 3 gry; I grupa – zwiedzanie Chełmna
15.00 – Obiad
15.45 – 16.30 Półfinały (1 gra)
16.30 – 17.30 Finały (1gra)
19.00 – Spotkanie integracyjne. Podsumowanie rozgrywek. Wręczenie nagród i wyróżnień.

Niedziela 24.04.2016 r.
9.00– Śniadanie. Pożegnanie uczestników przyjezdnych.

8. System rozgrywek :
Eliminacje
Przewidujemy rozgrywki w dwóch kategoriach: kobiety, mężczyźni. Uczestnicy podzieleni
będą na 2 grupy. Każda grupa będzie rozgrywała swoje gry na 4 torach Każdy z uczestników
rozegra 3 gry eliminacyjne. Najlepszy wynik uzyskany przez uczestnika zdecyduje o miejscu
w półfinale (w przypadku takiego samego wyniku decyduje wynik z drugiej najlepszej gry).
Półfinał
Do półfinału awansuje 12 kobiet i 12 mężczyzn. W półfinale zostanie rozegrana 1 gra.
Kobiety zagrają w dwóch grupach na 2 torach, mężczyźni w ten sam sposób również na 2
torach. Do finału awansuje 6 kobiet i 6 mężczyzn z najlepszymi wynikami. W przypadku
takiego samego wyniku zawodników decyduje wynik uzyskany w grze eliminacyjnej.
Finał
Finał rozegrany zostanie na 2 torach (na jednym torze kobiety, na drugim mężczyźni).
O kolejności rzutu będzie decydował wynik z rundy półfinałowej (najsłabszy rzuca jako
pierwszy, najlepszy jako ostatni). O zwycięstwie w turnieju decyduje 1 gra. W przypadku
takiego samego wyniku decyduje wynik z gry półfinałowej. Wszystkie sytuacje sporne
rozstrzyga komisja regulaminowa.
9. Nagrody:
Puchary, nagrody rzeczowe, dyplomy.
•

Zakwaterowanie:

Hotel Centralny ul. Dworcowa 23 (opłata za nocleg ze śniadaniem dodatkowo w wysokości
60 zł na nr konta podany powyżej)

