
REGULAMENT LIGA DE VARĂ 2015

Locul de desfăşurare a competiţiei

- Clubul IDM Bucureşti, Spl. Independenţei nr. 319B;

- tel: 021/316-1052, 072BOWLING, 072BILIARD.

Perioada de desfăşurare

- 01.07 – 05.09.2015;

- competiţia 01.07 – 30.08.2015, 9 săptămâni;

- finala 05.09.2015.

Participanţi

- Individual şi duo, jucătorii se consideră înscrişi în momentul achitării taxei de participare;

- Jucătorii pot avea orice vârstă, sex şi orice nivel de performanţă;

-  Jucătorii  primesc  handicap,  în  funcţie  de  mediile  lor  anterioare.  Handicapul  este  egal  cu
diferenţa 100% dintre scorul de referinţă şi media jucătorului (scorul de referinţă 200).

Organizare

- Managerul ligii: Tigoianu Dragoş, dragos@idm.ro;

- Director concurs: Ene Manole 0721249503;

- Site-ul oficial: www. idmclub.ro.



Înscrieri

- Înscrierile se încheie pe 31.07.2015;

- Înscrierile se fac la dl. Ene Manole. Înscrierea este considerată definitivă după ce se achită taxa
de înscriere de 50 lei/jucător;

- Sumele strânse din taxe şi din alte surse se constituie în fond de premiere, care va fi repartizat
la sfârşitul ligii, conform prevederilor de mai jos:

Premii:

- locul I duo 1400 lei

- Locul II duo 1000 lei

- Locul III duo   600 lei

- Locul I individual 1000 lei

- Locul II individual   600 lei

- Locul III individual   400 lei

Diplome şi cupe pentru primele 3 locuri la individual şi duo.

Zilelele şi orele de desfăşurare

- Se poate juca lunea şi miercurea de la ora 19:00 în zona B;

- Înscrierile se fac la dl. Ene Manole până la ora 18:30.

Sistemul de concurs

- Se joacă 8 etape, 3 jocuri/etapă, se pot juca 2 etape într-o zi;

- Se joacă individual;

- Perechile se anunţă înaintea primei etape. Perechile nu trebuie să joace în acelaşi timp, se adună
scorurile individuale ale celor 2 jucători.

- O etapă contează atât la individual cât şi la duo

- Se joacă pe o singură pistă, maxim 3 jucători/pistă.

- Primele 4 echipe şi primii 8 jucători se califică pentru finala din 05.09.2015.



- carry over duo locul 1 20 popice

locul 2 15 popice

locul 3 10 popice

locul 4   5 popice

- carry over individual locul 1 24 popice

locul 2 21 popice

locul 3 18 popice

locul 4 15 popice

locul 5 12 popice

locul 6   9 popice

locul 7   6 popice

locul 8   3 popice

-  Finalele  duo  05.09.2015  ora  10:00,  fiecare  echipă  contra  fiecăreia  un  joc,  câştigătoarea
primeşte 20 popice;

- Se face clasament total popice; carry over + popicaveraj + 20 popice pentru victorie;

- Se joacă pe B3, B4, B5 şi B6;

- Finala individual 05.09.2015 ora 14:30, acelaşi sistem, zona B;

- Ungerea oficială, Liga de Vară 2015 – 40 ft;

- Regulile de joc sunt cele în vigoare la WTBA;

- Organizatorii pot aduce modificări sau completări actualului regulament.

Handicapuri

- Fiecărui jucător i se atribuie de către directorul de concurs al Ligii o medie corespunzătoare
performanţelor anterioare ale jucătorului, pe ungeri house;

- Handicapul se reevaluează din 2 în 2 etape;



- Pentru jucătoare este acelaşi sistem, nu se mai acordă handicap suplimentar;

- Scorul maxim posibil într-un joc este 300.

Detalii esenţiale

- Într-o săptămână un jucător poate juca maxim 4 etape (2 luni, 2 miercuri);

- Jucătorii se înscriu la directorul de concurs. El anunţă recepţia cu numele jucătorilor şi pista;

- Se acordă 10 minute de încălzire înainte de începerea jocului;

- Se joacă 3 jocuri la scor, după care pistele se închid;

- Jucătorii închid pistele, se plătesc costurile pistei apoi solicită printul cu rezultatele;

-   Printurile  se  predau directorului  concurs,  dacă  se  constată  modificări  neautorizate,  scorul
jucători respective este 0 (zero) Corecturile nu pot fi făcute decât de directorul de concurs.

Având în vedere că această competiţie este una de masă şi nu profesionistă, răspunderea asupra
stării de sănătate generate de participarea la această competiţie revine în totalitate participanţilor.
Prin înscrierea în concurs fiecare participant certifică pe propria răspundere că este apt fizic,
psihiatric  şi  psihologic  pentru  competiţia  la  care  ia  parte,  a  luat  la  cunoştinţă  prevedereile
prezentului  regulament  şi  le-a  acceptat.  Jucătorii  înscrişi  în  competiţie  sunt  obligaţi  să  ia  la
cunoştinţă notificările prezentate în materialul “Riscuri de (auto) accidentare” prezente în sala de
joc şi poartă întreaga responsabilitate pentru nerespectarea acestora.

Enjoy the game !
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