Pravilnik
ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA
BOWLING
VODJA TEKMOVANJA: Gregor Ajdišek, 07 30 45 933, info@galaksijatrebnje.si
KRAJ TEKMOVANJA: Galaksija Trebnje
URA ZAČETKA TEKMOVANJA: SOBOTA, 8. 6. 2019, OD 8.00 DALJE PO RAZPOREDU
POIMENSKE PRIJAVE EKIP: 15 minut pred začetkom tekmovanja
1. TEKMOVANJE
Tekmuje se v športni panogi bowling.
2. SESTAVA EKIPE
Tekmuje se v ženski ali mešani (M + Ž) konkurenci. Ekipa šteje 4 člane, sestavljena je lahko na
tri načine:
 dva moška in dve ženski;
 en moški in tri ženske;
 štiri ženske.
3. VRSTNI RED TEKMOVANJA
Tekmovanje poteka po obrnjenem izžrebanem vrstnem redu. Tekmuje se na 6-steznem bowling
igrišču.
4. ČAS TEKMOVANJA
Prva skupina začne s tekmovanjem ob 8.00, naslednja skupina po razporedu. Vodja ekipe mora 15
minut pred začetkom tekmovanja predati uradni seznam igralcev, potrjenih s strani podjetja.
5. POTEK TEKMOVANJA
Celotno tekmovanje se odvija v skladu s pravili Bowling zveze Slovenije (BZS). Vsaka ekipa odigra
najprej 5 minut ogrevanja. Ogrevanju sledi igra (približno 30 minut).
Zamenjava igralca je možna le, če jo vodja ekipe napove pred začetkom naslednjega seta. Tekmovalci
morajo sami slediti urniku in razporedu tekmovanja. Ekipa, ki več kot 3 minute zamudi začetek tekme
po urniku, skladno s pravilnikom izgubi tekmo. Igra se izključno v bowling čevljih.
Krogle za bowling so označene s številkami od 8 do 16. Večja, kot je številka krogle, težja je krogla.
Za ženske so najprimernejše krogle od 9-12, za moške od 12-16.
Eno igro sestavlja 10 okvirjev in cilj igre je v vsakem okvirju s prvim metom podreti vse keglje.
Točkovanje temelji na seštevanju rezultatov posameznih okvirjev ter treh različnih simbolov:
a. X – za strike (vsi keglji podrti s prvim metom)
b. / - za spare (vsi preostali keglji podrti z drugim metom)
c. F – za foul (prestop)
6. OPREMA
Opremo (čevlje za bowling) priskrbi organizator.

7. VRSTNI RED EKIP
Zmaga ekipa, ki podre največ kegljev. Če imata dve ekipi enako število podrtih kegljev, je drugi kriterij
najmanjša razlika med najslabšim in najboljšim igralcem v ekipi. Tretji kriterij je medsebojni dvoboj
kapetanov obeh ekip, ki odigrata tekmo na eno dobljeno igro.
8. EKIPE / TEKMOVALCI
Vodje ekip morajo imeti pri sebi seznam tekmovalcev zaposlenih pri podjetju, potrjen s strani
direktorja podjetja.
Tekmovalci morajo na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov dokazati
svojo istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez
navedenih dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.
Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja ne odgovarja
za poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katerega je
odgovoren vodja vsake tekmovalne ekipe.
Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.
9. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporablja Pravilnik za delo in odločanje
častnega razsodišča. V pomoč pri odločitvah glede točkovanja je vodja tekmovanja. Odločitev
vodje tekmovanja je dokončna. Če se tekmovalna ekipa ne strinja z odločitvijo vodje tekmovanja,
lahko vloži pisno pritožbo častnemu razsodišču, skladno z določili omenjenega Pravilnika. Odločitev
razsodišča je dokončna.
10. SPLOŠNA DOLOČILA
Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor na seji v marcu 2019 in stopi v veljavo takoj.

Vodja tekmovanja
Gregor A J D I Š E K

Predsednik organizacijskega odbora
Stanko TOMŠIČ

