
REGULAMIN

II  AMATORSKEJ DRUŻYNOWEJ LIGI BOWLINGOWEJ
KOBIET

NEMO CUP 2015/2016

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem  II  AMATORSKIEJ  DRUŻYNOWEJ  LIGI
BOWLINGOWEJ  KOBIET NEMO CUP 2015/2016 jest NEMO-Wodny
Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

2. Drużyny walczą o Puchar  Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
3. W  lidze  mogą  startować  wyłącznie  AMATORKI,  wystawienie

w  składzie  zawodniczki  z  bowlingową  licencją  zawodniczą  będzie
oznaczało dyskwalifikację z danego meczu.

4. Do  rozgrywek  jedna  drużyna  zgłasza  5  zawodniczek  (podczas  meczu
udział  bierze  5  osób  (lub  min.  4  zawodniczki).  Do  ogólnego  wyniku
drużyny  w meczu będą  brane   wyniki  4  najlepszych zawodniczek z  2
gier).

5. Każda drużyna wyznacza zawodniczkę - kapitan,  która jest jedynym jej
reprezentantem.

6. Rozgrywki rozegrane zostaną w następujących etapach:
 Runda zasadnicza (mecz „każdy z każdym” + rewanż)
 Runda finałowa ( 5 drużyn).

7. Liczba  zgłoszonych  drużyn  jest  ograniczona.  O  pierwszeństwie
uczestnictwa w lidze decyduje termin zgłoszenia.

8. Zawodniczki  powinny  grać  we  własnym  obuwiu  sportowym  z  jasną
podeszwą  lub  w  specjalnym  obuwiu  wypożyczonym  w  Kręgielni
„Ośmiornica”.

9. Dokładny  harmonogram  rozgrywek,  zostanie  podany  po  rejestracji
wszystkich drużyn biorących udział w lidze (układ systemowy rozgrywek
ligi będzie dostosowany do liczby zgłoszonych drużyn).

10.  Drużyna, która nie zgłosi się w pełnym składzie w pojedynku przegrywa
mecz walkowerem, tj. 0 pkt.

             - drużyna za zwycięstwo w spotkaniu otrzymuje 3 punkty
             - drużyna za remis w spotkaniu otrzymuje 2 punkty
             - drużyna za przegraną w spotkaniu otrzymuje 1 punkt



11.  Wszystkie  zawodniczki  uczestniczące  w  lidze  w  okresie  jej  trwania
upoważnienione  są  do  korzystania  z  kręgielni  w cenach ulgowych  wg
aktualnego  cennika  (tj.  w   tygodniu  w  czasie  obowiązywania  cen
ulgowych).

NAGRODY

1. Za zajęcie I miejsca drużyna otrzymuje:
 Puchar ufundowany przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
 Nagrody (rzeczowe) dla każdej zawodniczki drużyny. 

2. Za zajęcie II i III miejsca drużyna otrzymuje:
 Statuetkę  
 Nagrody rzeczowe dla każdej zawodniczki drużyny.

3. Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy uczestnictwa.
4. Najlepsza zawodniczka ligi zostanie wyróżniona statuetką oraz nagrodą.

Do wyłonienia  najlepszej  zawodniczki  turnieju  będą  brane  pod  uwagę
wyniki z rundy zasadniczej i finałowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wpisowe od drużyny wynosi 375 zł.
Wpisowe  należy  wpłacić  na  podane  konto:  83105012721000002277676462
ING Bank  Śląski  z  dopiskiem  :  (Nazwa  instytucji,  NIP  i  adres  lub  imię
i nazwisko oraz adres zamieszkania)

< II Drużynowa Amatorska Liga Bowlingowa KOBIET Nemo Cup
2015/2016>,  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  26.10.2015r.
Uiszczenie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Ligi przez drużynę.

Spotkanie  organizacyjne  odbędzie  się  w  Kręgielni  Ośmiornica  w  dn.
26.10.2015r. (poniedziałek) o godz. 17:00. Wszystkie sprawy nie uregulowane
niniejszym Regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny.
Funkcję Sędziego  Głównego i koordynatora ligi  pełni Alfred Fatyga,  kontakt
Pn-Pt  w  godz.  8:30  do  15:30  tel.  32  6390572,  e-mail:  afatyga@nemo-
swiatrozrywki.pl


