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WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

- Zapisów można dokonywać  na stronie  www.funbowling.pl   

   w zakładce Lista Startowa 

- Zawodnik w momencie dokonania zapisu zobowiązuje się do uregulowania płatności  

   za wszystkie zarezerwowane miejsca eliminacyjne. 

- W celu uniknięcia nieporozumień, zawodnicy z list startowych nie będą mogli decydować 

kto za nich będzie grał w przypadku ich rezygnacji. Ich miejsca będą zajmowały osoby z list 

rezerwowych w kolejności zapisów.  

Zawodnicy lokalni będą mogli zapisać się na sobotnie tury od dnia 01.11.2018r. 
Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu. 

Startujący w turniejach proszeni są o stawienie się na minimum 15 minut przed 

rozpoczęciem każdej rundy, po tym terminie dopuszczone mogą być kolejne osoby..  

HNDC otrzymują kobiety i juniorzy młodsi do 14 roku = 8 pkt.  

 

HARMONOGRAM 

Top Fighters www.funbowling.pl   
runda 1 12.11.2018 poniedziałek 16.00 15 100,00 zł 

runda 2 12.11.2018 poniedziałek 19.30 15 100,00 zł 

runda 3 13.11.2018 wtorek 16.00    15 100,00 zł 

runda 4 13.11.2018 wtorek 19.30 15 100,00 zł 

runda 5 14.11.2018 środa 16.00 15 100,00 zł 

runda 6 14.11.2018 środa 19.30 15 100,00 zł 

runda 7 15.11.2018 czwartek 16.00 15 100,00 zł 

runda 8 15.11.2018 czwartek 19.30 15 100,00 zł 

runda 9 16.11.2018 piątek 10.00 18 100,00 zł 

runda 10 16.11.2018 piątek 13.15 24 100,00 zł 

runda 11 16.11.2018 piątek 17.00 24 130,00 zł 

runda 12 16.11.2018 piątek 20.45 24 130,00 zł 

runda 13 17.11.2018 sobota 08.00 24 100,00 zł 

runda 14 17.11.2018 sobota 11.45 24 130,00 zł 

runda 15 17.11.2018 sobota 15.30 24 130,00 zł 

runda 16 17.11.2018 sobota 19.15 30 130,00 zł 

Desperado 17.11.2018       sobota 23.30 60 50,00 zł 

19 MARTIN CUP 2018 

 

                                                                UWAGA:  

                    OPŁATY STARTOWE POBIERANE BĘDĄ PRZY PIERWSZEJ  

                     ROZGRYWANEJ TURZE ZA WSZYSTKIE ZAPISANE TURY    

http://www.bowlingpzk.pl/


 

          

 ELIMINACJE 

O awansie do rozgrywek finałowych decyduje najwyższa suma 6 gier rozegranych w 

eliminacjach (entry lub w re-entry). 

- Po wylosowaniu torów, każdy ze startujących rozgrywa 6 gier. 

- Przed rozpoczęciem gier na torach załączona zostaje 10 minutowa rozgrzewka. 

- Przejście co 1 grę o 2 tory – parzyste w prawo, nieparzyste w lewo. 

- Na parze torów może znajdować się od 2 do 5 zawodników. 

- Liczba re-entry nielimitowana. 

- Wyniki z najlepszej tury zaliczane w 50 % zostaną do rundy ćwierćfinałowej. 

- Smarowanie przed każdą składem eliminacyjnym. 

 

 

  Do ćwierćfinału z eliminacji awansuje 42 zawodników + 6 z desperado 

 

 

DODATKOWA KONKURENCJA PAR 

Można wystąpić jeden raz w tej samej parze   

50% z wpisowego zostanie przeznaczone na pulę nagród  

1. Miejsce 50%  puli 

2. Miejsce 30 % puli 

3. Miejsce 20%  puli 

 

Skład musi być zgłoszony przed rozpoczęciem danej tury w której chce się wspólnie 

przystąpić do rozgrywek. 

Koszt startu w parze 40 zł. 

 

 

DESPERADO – koszt startu 50zł. 
O awansie do rozgrywek ćwierćfinałowych decyduje najwyższa rozegrana 1 gra  

- Na parze torów może znajdować się do 10 zawodników. 

- Rozgrywki desperado odbywają się bez smarowania, i bez systemu amerykańskiego. 

 

Do ćwierćfinału z Desperado  awansuje 6 zawodników z najwyższym wynikiem 1 gry 

którzy uzupełnią stawkę ćwierćfinalistów. 

 

 

             SOBOTA  GODZ. 21.00 

                      BANKIET – wspólna spotkanie 

 

 

 



 

 

 

  NIEDZIELA  18.11.2018r 
Koszt startu w rozgrywkach finałowych 40zł.   

W przypadku nie zgłoszenia się zawodnika z pozycji awansującej prawo startu 

otrzymuje kolejny zawodnik z listy DESPERADO, w przypadku braku takiego 

zawodnika prawo startu otrzymuje kolejny zawodnik z listy eliminacyjnej. 

ĆWIERĆFINAŁY  
godz.08.00   

zawodnicy z miejsc 25-48 rozstawieni według zajętych miejsc  

od toru numer 1 – 12 
4 zawodników na parze torów  

(smarowanie torów) 

godz.11.00   

zawodnicy z miejsc 1-24 rozstawieni według zajętych miejsc  

od toru numer 1 - 12 
4 zawodników na parze torów 

• Każdy ze startujących rozegra 4 gry 

 

• Rundy zostaną rozegrane systemem zmiennych torów (systemem amerykańskim) 

 przejście co 1 grę( zawodnicy z torów parzystych o 2 tory w prawo, zawodnicy z 

 torów nieparzystych o 2 tory w lewo). 

 

• Przed rozpoczęciem rundy na torach załączona zostanie 10 minutowa rozgrzewka. 

 

• O awansie do rozgrywek półfinałowych decyduje 

             najwyższa suma gier z rundy eliminacyjnej 50% +ćwierćfinałowej + hndc. 

 

Do rundy półfinałowej awansuje: 

24 zawodników. 

 

PÓŁFINAŁY  
               (smarowanie torów) 

                                                                     godz.14:00  

       zawodnicy z miejsc 1-24 rozstawieni według zajętych miejsc od toru numer 1 - 12 
   

• Każdy ze startujących rozegra 4 gry, które dodane zostają do wyniku po ćwierćfinale.  

• Rundy zostaną rozegrane systemem zmiennych torów (systemem amerykańskim) 

 przejście co 2 gry( zawodnicy z torów parzystych o 2 tory w prawo, zawodnicy z 

 torów nieparzystych o 2 tory w lewo). 

• Przed rozpoczęciem rundy na torach załączona zostanie 10 minutowa rozgrzewka. 

• Jeśli nie pojawi się ktoś z miejsc kwalifikowanych, automatycznie do startu ma 

            prawo osoba z kolejnego miejsca zajętego po  ćwierćfinale. 

• Do Finału awansuje 12 zawodników z najwyższymi wynikami. 



 

 

 

                    FINAŁY   GRUPA - B 

                                        POJEDYNKI (od zera – tory 7-12) 
                                                              godz. 17.00 
                                                            (smarowanie torów) 

 

        Runda 1 

          zawodnicy z miejsc 25-36 wybierają tory w kolejności według zajętych miejsc 

            Każdy ze startujących rozegra 2 gry, do dalszego pojedynku kwalifikuje się  

            6 zawodników z najwyższą sumą 2 gier, pozostali zajmują miejsca według  

            zdobytych wyników w przypadku remisu wyższą pozycje zajmuje zawodnik 

            który posiadał wyższe miejsce po ćwierćfinale. 

 

 

           Runda 2 

          zawodnicy z miejsc 25-30 wybierają tory w kolejności według zajętych miejsc 

            Każdy ze startujących rozegra 2 gry, do dalszego pojedynku kwalifikuje się  

            3 zawodników z najwyższą sumą 2 gier, pozostali zajmują miejsca według  

            zdobytych wyników w przypadku remisu wyższą pozycje zajmuje zawodnik 

            który posiadał wyższe miejsce po 1 rundzie finałowej                      

 

 

                                 FINAŁ Grupa - B ( tory 9-10) 
                                          godz. 18.30 
                                                                    

                        Każdy ze startujących rozegra 2 gry, których suma zadecyduje 

                         o zwycięstwie Grupy B oraz 2 i 3 miejscu w turnieju grupy B. 

                                     w przypadku remisu – pojedynek jednej kuli 

 

               DEKORACJA ZAWODNIKÓW PO ZAKOŃCZENIU ROZGRYWEK  

 
 

      NAGRODY: 

 

1. MIEJSCE    300 zł  -   statuetka 

2. MIEJSCE    200 zł  -   statuetka 

3. MIEJSCE    100 zł  -   statuetka 

 

 



 

 

 

 

                                                    FINAŁY  
                       XIX MARTIN CUP 2018 
                                           POJEDYNKI (od zera – tory 1-6) 
                                                                    godz. 17.00 
                                                                 (smarowanie torów) 

           

 

        Runda 1 

          zawodnicy z miejsc 1-12 wybierają tory w kolejności według zajętych miejsc 

            Każdy ze startujących rozegra 2 gry, do dalszego pojedynku kwalifikuje się  

            6 zawodników z najwyższą sumą 2 gier, pozostali zajmują miejsca według  

            zdobytych wyników w przypadku remisu wyższą pozycje zajmuje zawodnik 

            który posiadał wyższe miejsce po półfinale. 

 

 

           Runda 2 

          zawodnicy z miejsc 1-6 wybierają tory w kolejności według zajętych miejsc 

            Każdy ze startujących rozegra 2 gry, do dalszego pojedynku kwalifikuje się  

            3 zawodników z najwyższą sumą 2 gier, pozostali zajmują miejsca według  

            zdobytych wyników w przypadku remisu wyższą pozycje zajmuje zawodnik 

            który posiadał wyższe miejsce po 1 rundzie finałowej. 

                         

 

                                                                 FINAŁ  

                      XIX MARTIN CUP 2018 
                                ( tory 3-4) godz. 18.30 

                        Każdy ze startujących rozegra 2 gry, których suma zadecyduje 

                                      o zwycięstwie oraz 2 i 3 miejscu w turnieju. 

                                     w przypadku remisu – pojedynek jednej kuli 

 

DEKORACJA ZAWODNIKÓW PO ZAKOŃCZENIU ROZGRYWEK  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

GWARANTOWANA PULA NAGRÓD 

                      19 MARTIN  CUP  2018 

                     PULA NAGRÓD 12.000 ZŁ 
1 1600 zł 

2 1400 zł 

3 1200 zł 

4 1000 zł 

5 600 zł 

6 600 zł 

7 500 zł 

8 500 zł 

9 500 zł 

10 400 zł 

11 400 zł 

12 400 zł 

13 300 zł 

14 300 zł 

15 300 zł 

16 300 zł 

17 300 zł 

18 300 zł 

19 250 zł 

20 250 zł 

21 150 zł 

22 150 zł 

23 150 zł 

24 150 zł 

 

Dodatkowo zawodnicy  

 miejsc 1-3  otrzymają puchary  

 

ZAPRASZAMY. 

Niech Fun będzie z Nami ☺ 


