PRAVILA: »Amaterska bowling Liga Magma X 2016/2017«
1. člen
S temi pravili so urejena pravila športne prireditve » Amaterske bowling Lige Magma X«, ki jo
organizira center Magma X, Industrijska cesta 11 , 5000 Nova Gorica. Center MagmaX upravlja
podjetja DABRA d.o.o..

V tekmovanju lahko sodelujejo vsi obiskovalci centra Magma X, ki se zberejo v ekipe.
3. člen - SPLOŠNA PRAVILA IGRANJA
a. Sestava ekipe
- Minimalno število igralcev v prijavljeni ekipi je 3. (možnost rezerve)
- Ekipo lahko sestavljajo posamezniki, ne glede na: spol, starost, zaposlitev, članstvo v društvu ali
sindikatu.
- Ekipa ob prijavi določi osebo, ki bo kapetan ekipe in kontaktna oseba.
- Igralci kateri igrajo z žogami centra imajo handicap 10 točk na igro.
- Igralci, kateri v lanskem letu niso sodelovali v ligi in igrajo z kroglami centra imajo handicap 20
točk na igro, ostali igralci kateri igrajo z svojimi žogami imajo handicap 15 točk.
- Igralci, kateri so sodelovali v lanski ligi in so imeli povprečje točk na igro 170-180 imajo handicap
5točk.
- Igralci, kateri so sodelovali v lanski ligi in so imeli povprečje točk na igro 160-170 imajo handicap
10 točk.
- Igralci, kateri so sodelovali v lanski ligi in so imeli povprečje manj kot 160 imajo handicap 15 točk.
- Ženske in mladoletniki imajo handicap 15 točk na igro.
- Handicap se sešteva.

b. Potek tekmovanja
- Vsaka prijavljena ekipa odigra tri tekme proti vsaki posamezni prijavljeni ekipi.
- Vsak igralec, v posameznem dvoboju, odigra 4 igre. (možnost menjave po vsaki zaključeni igri)

- Prve tri igre:
·

Vsak igralec odigra igro proti igralcu nasprotne ekipe. Z zmago prispeva ekipi 2. mali točki, z
neodločenim rezultatom 1. malo točko, za poraz 0. malih točk.
·

V kolikor ekipa menja igralca (rezerva), ne sme priti do ponovitve dvoboja z posameznim
igralcem nasprotne ekipe.

- Četrta igra:
·

Za zmago prispeva ekipa seštevek vseh točk, vseh treh igralcev ekipe skupaj. Za zmago dobi
ekipa 6. malih točk.

- Za vsak posamezni rezultat nad 230 točk ekipa dobi dodatno 1. malo točko, nad 250 točk - 2. mali
točki, nad 280 točk - 3. male točke. (z handicapom)
- Zmagovalca posameznega dvoboja odloča seštevek malih točk priigranih v vseh štirih igrah.

- Ekipa igra na eni stezi, njihov nasprotnik na stezi poleg njih.
·
·
·

Zmagovalna ekipa dobi 2 točki,
za neodločen izid dobita ekipi 1 točko,

poraženec posamezne tekme ne dobi točke.

c. Termini izvedbe lige:
- Začetek lige: 2. polovica oktobra
- Potek lige : vsak ponedeljek ob 19h, v primeru dogovora med ekipami se termin prestavi na drugi
termin.
- Zaključek lige in čas trajanja lige je odvisen od števila prijavljenih ekip. Vsaka ekipa odigra 3 krat
proti vsaki nasprotni ekipi. (v primeru, da je prijavljenih manj kot 6 ekip, vsaka ekipa odigra 4 krat
proti vsaki nasprotni ekipi.)
- V primeru, da je termin kateri je določen za tekmovanje praznični dan ali pred praznični dan, se
nadaljevanje tekmovanja zamakne na naslednji ponedeljek.
- Ogrevanje pred začetkom igranja 10 minut. Igralci se morajo javiti na recepciji bowlinga vsaj 15
min pred pričetkom tekmovanja.

d. Vpisnina in cenik
- Za vse tekmovalce, ki so člani Športno kulturnega društva Magma X, je cena 1,7 €/igro, za trening
in za sodelovanje v ligi. Za vse ostale igralce veljajo cene po ceniku. (2,80€/igro). Letna članarina za
člane Športno kulturnega društva znaša 20€.
- Udeleženci vedno, ne glede na to ali je trening ali tekmovanje, plačajo uporabo čevljev 1,5€
(razen, če ima igralec svoje bowling čevlje).
e.

Lestvica ekip

Ekipe se med kvalifikacijami razvršča glede na število doseženih točk na osnovi 3. člena. Ekipa z
največjim številom točk je na prvem mestu, sledijo ji ekipe z manjšim številom točk.
V primeru, da imata ob koncu tekmovanja dve ekipi enako število točk, se uvrstitev na določeno
mesto na lestvici določi po številu malih točk osvojenih v medsebojnih dvobojih.
f. Sojenje
Za izvedbo, nemoten potek in sojenje »Amaterske bowling Lige MagmaX«, je odgovorno osebje
recepcije Bowling centra MagmaX, ki nadzira igranje preko računalniškega sistema.
Vodja recepcije Bowlinga centra Magma X je g. Uroš Gregorič. Njegove odločitve so dokončne.

4. člen - NAGRADNI SKLAD:
Nagradni sklad Amaterske bowling lige predvideva praktične nagrade za prve tri uvrščene v skupni
vrednosti 500€.
5. člen
Za izvedbo športne prireditve skrbi zaposleni v centru Magma X.
Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen vodja recepcije Bowlinga centra MagmaX g.
Uroš Gregorič ( v njegovi odsotnosti njegov namestnik) in vodstvo centra, ki za posamezna mnenja in
druga pravna pravila imenujejo in pooblastijo pravne zastopnike. Morebitne napake v delu in pri
izvedbi igre bodo člani reševali pravočasno in v skladu z dobrimi poslovni običaji. V primeru hujše
kršitve tega pravilnika lahko organizator razveljavi tekmovanje v celoti in ga z ustreznimi popravki
ponovi.
6. člen
O poteku »Amaterske bowling Lige Magma X« se vodi zapisnik na recepciji Bowlinga centra MagmaX.
Po objavi končnih rezultatov nagrajenci prejmejo nagrado.
7. člen
Nagrajenci prejmejo nagrado na naslednji način: organizator športne prireditve izroči nagrade v obliki
vrednostnega bona osebno v roke nagrajenim tekmovalcem.
8.

člen

Organizator bo nagrado izročil nagrajencem po odigranem zadnjem krogu tekmovanja »Amaterske
bowling Lige Magma X«. Ob izročitvi nagrade se je nagrajenec dolžan izkazati z osebnim
dokumentom, ki se mora ujemati s podatki na prijavnici za »Amaterske bowling Lige Magma X«. V
primeru, da se podatki ne ujemajo, nagrajenec ni upravičen do prevzema nagrade in se nagrada ne
podeli.
9. člen
Rezultati »Amaterske bowling Lige Magma X« so dokončni. Pritožba ni mogoča.
10. člen
Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini ali je prenesti na drugo osebo.

11. člen
Z izpolnjeno in oddano prijavnico poda tekmovalec soglasje, da se njegovi osebni podatki objavijo na
spletni strani www.magma-x.com. Istočasno tudi soglaša, da se njegovi osebni podatki hranijo na
način, določen s temi pravili.
12. člen
Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja športne prireditve.
13. člen
Organizator športne prireditve vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.
Končne določbe
14. člen
Pravila športne prireditve stopijo v veljavo od 19.10.2015 dalje in veljajo do zaključka »Amaterske
bowling Lige Magma X«. V času trajanja lige so pravila na vpogled na spletni strani www.magmax.com.

VPIS IN INFORMACIJE

Telefon: 082004820 RECEPCIJA - Uroš

