Smernica

SFNŠ - ŠTK pre bowling M – SR na organizovanie súťaží
Platí od dňa 20.5.2012

1.

Súpiska mužstva ako tlačivo sa musí vyplniť na počítači, alebo vypíšte čitateľne perom s paličkovým písmom. Na
súpiske musí byť uvedených od 6 hráčov a zahraničný hráči maximálne 1 osoba. V prípadne, že na súpiske je hráč
vo veku 16-17 rokov, musí mať písomný súhlas rodiča, že sa zúčastňuje súťaže na vlastnú zodpovednosť. Hráč,
ktorý je v klube na zahraničný, musí byť na súpiske a zápise zo stretnutia označený zahraničný hráč (Z).

2.

Každý hráč je povinný mať registračný preukaz SFNŠ. Podľa štatútu ICSD, musí mať hráč minimálne 55 dB na
lepšom uchu.

3.

Potvrdenie o lekárskej prehliadke každého hráča si pre vlastnú potrebu zabezpečí každý klub.

4.

Hracia doba stretnutí pre základnú časť je: Systém súťaže a Systém hry.
Systém súťaže:
a)
b)
c)

Družstva budú zaradené podľa počtu prihlášok do 1. ligy (min. počet v 1. lige je 6 družstiev)
Pri väčšom počte prihlásených budú zaradené do skupín podľa príloh dokumentov.
Družstva hrajú v každom hracom dni systémom vzájomných stretnutí každý s každým.

Systém hry:
a)
b)
c)

Každý hráč trojčlenného družstva odohrajú v stretnutí jednu hru striedavo na páre dráh – (americký systém)
Družstva majú právo na rozcvičenie v rozsahu 5 minút pred prvou hrou hracieho dňa pokiaľ nie je
stanovené vo vyžrebovaní inak
Zabezpečene o bowlingu halu musí mať mazanie jeho merať z drahú

5.

Povolené je mať na lavičke najviac 6 osôb: 5hráčov a vedúci mužstva. Maximálny povolený počet striedajúcich
hráčov je 3.

6.

V zápise o stretnutí musí vedúci mužstva zahraničného hráča označiť (Z). Vedúci mužstiev sú povinní mať stále
k dispozícii súpisku hráčov potvrdenú klubom a registračné preukazy.
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7.

Základňa časť za víťazstvo sú : Bodové hodnotenie a Príbeh hracieho dňa
Bodové hodnotenie
a)

Na základe výsledku stretnutia sa priznajú do tabuľky družstiev




b)
c)
d)

2 body - víťaznému družstvu
1 bod - oboma družstvám v prípade nerozhodného výsledku
0 bod - porazenému družstvu

Víťazom stretnutia je družstvo, ktoré v stretnutí docieli vyšší celkový výkon
Poradie družstiev v tabuľke sa riadi počtom bodov získaných v odohraných stretnutiach
V prípade pri bodovej rovnosti v 1. lige rozhoduje o lepšom umiestení (v uvedenom poradí)






Vyšší súčet výkonov družstva v odohraných stretnutiach
Bodový zisk zo vzájomných stretnutí
Vyšší celkový výkon zo vzájomných stretnutí
Dodatkový zápas
Bodový handicap pre juniorov do 18 rokov a pre ženy dostavajú v 1 kole 8 bodov

Príbeh hracieho dňa
a)
b)
c)
d)

Riadny priebeh hracieho dňa zaisťuje hlavný rozhodca
Zahájenie hracieho dňa a prezentácia družstiev na jednotlivé hracie dni prevedie hlavný rozhodca najskôr
15 min pred plánovaným začiatkom 1. tréningu hracieho dňa.
Ukončenie prezentácie je 5 minút pred plánovaným začiatkom tréningu hracieho dňa.
Čakacia doba 5minút beží od ukončenia prezentácie zahájenia tréningu.

8.

Vyžrebovanie a prípadne zmeny v súťaži budú zaslané na e-mailové adresy vedúcich družstiev uvedené v prihláške.
Hlavný rozhodca je menovaný komisiou rozhodcov najneskôr 5 dni pred termínom konania hracieho dňa a mená
hlavných rozhodcov budú oznámení propozíciami.

9.

Previnilé družstvo alebo jeho hráči proti pravidlám hry, prípadné porušenie pravidiel Súťažného poriadku
bowlingu budú ich priestupky zapísané na súpiske družstva. Drobné priestupky budú pokutované na mieste podľa
sadzobníka trestov. O výške trestu za opakované a závažné priestupky rozhoduje Disciplinárna komisia.

10. Disciplinárny poriadok ŠTK pre bowling:
Za špatnú výstroj je finančná pokuta nohavice vo výške 3€, polokošeľa vo výške 5 €, Nepredloženie súpisky
k riaditeľovi turnaja pokuta vo výške 5 €, Za neúčasť bez písomného oznamu a nedostavenie sa k nástupu družstva
k stretnutiu je finančná pokuta vo výške 15 €, Za neúčasť s písomným oznamom a nedostavenie sa k nástupu
družstva k stretnutiu je finančná pokuta vo výške 5 €, Bez registračného preukazu SFNŠ pokuta vo výške 2 €.
11. Ak počas súťaže kluboví hráči porušili disciplínu, alebo sa nešportovo správali, prípadne poškodili majetok členský
výbor SFNŠ-ŠTK pre bowling, spôsobili materiálnu škodu v hale a pod., musí klub škody uhradiť v plnej výške. Klub
pokutu uhradí podľa predloženej faktúry za poškodenie materiálu, či majetku, ktoré spôsobili jeho kluboví hráči.
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12. V prípadne, ak bol hráč pozvaný na akciu ako reprezentant SVK pre bowling,a bez ospravedlnenia sa jej neúčastní,
má automaticky zastavenú činnosť pre všetky súťaže M-SR. Rieši to členský výbor SFNŠ-ŠTK pre bowling až do
odvolania zákazu reprezentácie.
13. Poplatok za odvolanie je 20 €. Odvolanie je nutné podať doručeným listom na uvedenú adresu do 7 dní odo dňa
oznámenia.
14. Všetky peňažné pokuty, ktoré kluby uhradia pošlú na účet SFNŠ a následne dostanú potvrdenie o zaplatení.

Schválené smernice na zasadnutie SFNŠ-ŠTK pre bowling dňa 20.5. 2012 v Nových Zámoch.
Na vedomie brali:

Prekop Tomáš

(člen rozvoju športu SFNŠ)

...........................................

Cíferský Vladimír

(predseda ŠTK pre bowling)

...........................................

Koška Viliam

(člen ŠTK pre bowling)

...........................................

Podhorský František

(člen ŠTK pre bowling)

...........................................
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