
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO CYKLU 

„FUNBOWLING – TOP FIGHTERS 2013/2014” 
Organizator: FUNBOWLING 

Miejsce: Broadway Bowling & Club, ul. Pułaskiego 45, Bydgoszcz 

Termin:  21/22.06.2014r. (sobota/niedziela) 

Komisarz: Jacek „Anioł” Swiniarski 

Finał rozgrywany jest we wszystkich 4 grupach A-B-C-D po 15 najlepszych zawodników z każdej grupy którzy w sezonie 

2013/14 podczas IV Turniejów zgromadzili największą ilość punktów za zdobyte miejsca i uczestnictwo. W przypadku 

absencji zawodnika finałową 15 uzupełnia kolejna osoba z klasyfikacji generalnej w danej grupie. 

 

POTWIERDZENIE UDZIAŁU NALEŻY PRZESŁAĆ NA E-MAIL  

FUNBOWLING@FUNBOWLING.PL  DO DNIA   18.06.2014 

PO TYM TERMINIE DO FINAŁU AWANSUJE KOLEJNA OSOBA Z RANKINGU. 

21.06 (sobota) ELIMINACJE: 

10:00 grupy C (15 zawodników) i D (15 zawodników) 

15:15 grupy B (15 zawodników) i A (15 zawodników) 

- wpisowe 100 zł   

- Po wylosowaniu torów, każdy ze startujących rozgrywa 8  gier 
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- eliminacje zostaną rozegrane systemem zmiennych torów (systemem amerykańskim) 

- Przed rozpoczęciem gier na torach załączona zostaje 10 minutowa rozgrzewka 

- Przejście co 4 gry o 2 tory – parzyste w prawo, nieparzyste w lewo 

- Na parze torów może znajdować się maksymalnie 6 zawodników 

Rozgrywki odbędą się na smarowaniu DUAL: 

Smarownie krótkie (max. 35 stopy) – tory nieparzyste / długie (43-45 stóp) – tory parzyste 

- o awansie do Finałów w każdej z grup decyduje total = suma 8 gier + bonusy (kobiety, juniorzy, seniorzy) + Bonus* 

* - Bonus to jednorazowe dopisanie do sumy 8 gier na + punktów =   40% zdobytych podczas 4 eliminacji TF w 

klasyfikacji generalnej zaokrąglonych w górę. 

- w każdej z grup do Finałów awansuje po 8 zawodników 

- w przypadku remisu wyższą pozycję zajmuje zawodnik dysponujący niższym bonusem, w przypadku takich samych 

bonusów, z wyższą ostatnią grą, przedostatnia aż do skutku  

- bonusy otrzymują Kobiety i Juniorzy młodsi do 14 roku = 10 pkt. oraz Seniorzy pow. 50 roku = 5 pkt. 

20:00 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW NA BANKIET 

W KLUBIE „COYOTE UGLY” (mieszczącym się w Broadway Bowling & Club)i WPÓLNA ZABAWĘ 

22.06 (niedziela) FINAŁY: 

smarowanie torów 

10:00 grupa C/D Round Robin 8 (pojedynki każdy z każdym) 

dekoracja najlepszych zawodników grup C/D 

smarowanie torów 

14:00 grupy A/B Round Robin 8 (pojedynki każdy z każdym) 

dekoracja najlepszych zawodników grup A/B 

********** 

- wpisowe 30 zł 

- Finały zostaną rozegrane systemem zmiennych torów (systemem amerykańskim) 

- wg harmonogramu round robin TOP8 

- Przed rozpoczęciem gier na torach załączona zostaje 7 minutowa rozgrzewka 

- Na parze torów może znajdować się maksymalnie 4 zawodników 

Rozgrywki odbędą się na smarowaniu DUAL: 

Smarownie krótkie (max. 35 stopy) – tory nieparzyste / długie (43-45 stóp) – tory parzyste 

- za wygrany pojedynek zawodnik dopisuje + 20 pkt. / za remis obaj zawodnicy po + 10 pkt. 



- o wyższej pozycji decyduje Total RR8 = suma 7 gier + bonusy (kobiety, juniorzy, seniorzy)+ bonusy za pojedynki 

(wygrane, remisy)  

 

 

 

- w przypadku remisu wyższą pozycję zajmuje zawodnik dysponujący niższym bonusem, w przypadku takich samych 

bonusów, wyższa ostatnia gra, przedostatnia aż do skutku (jedynie w przypadku remisów na trzech miejscach podium 

pomiędzy zawodnikami z taką samą ilością punktów zostanie rozegrany pojedynek 1 kuli) 

- bonusy otrzymują Kobiety i Juniorzy młodsi do 14 roku = 10 pkt. oraz Seniorzy pow. 50 roku = 5 pkt. 

********** 

NAGRODY: 

GRUPA A: 

1/ 1000 zł 2/ 800 zł 3/600 zł 

GRUPA B: 

1/ 1000 zł 2/ 800 zł 3/600 zł 

Za miejsca 1-3 grup C i D: oplata 50% entry w kolejnym sezonie rozgrywek turniejów cyklu zaliczanych do cyklu 

TOP Fighters. 

Dodatkowo Główny Organizator ufundował pamiątkowe tabliczki dla wszystkich zawodników z miejsc 1-3 z 

grup A/B/C/D. 

 

***** NIECH FUN BĘDZIE Z WAMI ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 


