Regulamin Biznesowej Ligi Bowlingowej
Sky Bowling 2017/2018

I Postanowienia ogólne i definicje
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określony został przez organizatora dla
rozgrywek amatorskiej ligi bowlingowej o nazwie Biznesowa Liga Bowlingowa Sky Bowling
(zwana dalej BLB).
2. Użyte w dalszej treści Regulaminu określenia oznaczają:
 Organizator – organizatorem BLB Sky Bowling jest Sky Bowling Sp. z o.o. sp.k z siedzibą
przy ul. Kutnowskiej 1-3 we Wrocławiu, NIP 8992675655, REGON 021033109. Adres
korespondencyjny Organizatora, na który należy przesyłać zgłoszenia: Sky Bowling, 2p.
Galerii Sky Tower, ul. Powstańców Śl. 95, 53-332 Wrocław, email:
piotr.maciejewski@skybowling.pl

 Kręgielnia – Kręgielnia Sky Bowling, mieszcząca się na 2p. Galerii Handlowej Sky Tower,
ul. Powstańców Śl. 95, 53-332 Wrocław

 Karta Zgłoszenia – dokument potwierdzający chęć udziału w BLB, zawierający
listę zawodników z danej firmy z oznaczonym Kapitanem i jego zastępcą.

 Kapitan drużyny - osoba reprezentująca drużynę na zewnątrz. Kapitan musi wyznaczyć
swojego zastępcę , który przejmie obowiązki kapitana w przypadku jego nieobecności.
Kapitan drużyny jest m.in. odpowiedzialny za przestrzeganie Regulaminu przez drużynę,
którą reprezentuje, przekazywanie informacji o terminach i godzinach rozgrywek, wynikach
meczów oraz wszelkich innych informacji dotyczących uczestnictwa w lidze BLB.

 Protokół - dokument sporządzony podczas każdego meczu w lidze ABL przez komisarza
ligi odpowiedzialnego za prowadzenie rozgrywek w danym centrum bowlingowym. Protokół
meczowy jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie się meczu i stwierdzającym
prawidłowość wyniku oraz statystyki.

 Komisarz Ligi - osoba odpowiedzialna za sprawny przebieg rozgrywek na danym
obiekcie (kręgielni), za zebranie wyników, za wydanie protokołów, rozstrzyganie sytuacji
spornych.

 Wpisowe - opłata roczna za uczestnictwo w lidze BLB, płatna na konto Organizatora:
96156000132318485290000003





II Zasady działania
1. Liga BLB ma charakter amatorski, co oznacza, że jej uczestnikami nie mogą być osoby
zawodowo uprawiające bowling, grające lub zgłoszone w I, II, III lidze bowlingowych rozgrywek
krajowych za wyjątkiem zawodników posiadających średni PZK poniżej 165.
2. Liga BLB jest przeznaczona dla wszystkich pracowników instytucji, banków, przedsiębiorstw,
firm działających na terenie Wrocławia i okolic.
3. Do rozgrywek dopuszczonych zostanie minimum 6 drużyn. Dana drużyna może liczyć od 3 do
8 zarejestrowanych uczestników, bez względu na płeć. Osoba poniżej 18 roku życia może
uczestniczyć w lidze BLB za pisemną zgodą rodziców i pod opieką kapitana drużyny.

III Zasady rozgrywek
1. Mecze odbywają się wg. Zasady „każdy z każdym”
2. Zawodniczka otrzymuje handicap w wysokości 15 pkt do każdej gry.
3. Zawodnik, który rozpoczął grę nie może być zastąpiony przez innego
zawodnika z drużyny w trakcie trwania tej gry.
4. Mecze są monitorowane przez jednego arbitra, Komisarza ligi. W trakcie trwania meczu
w kwestiach spornych, z arbitrem może dyskutować wyłącznie Kapitan drużyny.
5. Protokół ze spotkania jest potwierdzany przez Komisarza Ligi i Kapitanów czytelnym
podpisem.
6. O zajęciu określonego miejsca w tabeli decyduje kolejno:
 liczba zdobytych punktów,
 wynik bezpośredniego pojedynku między zainteresowanymi drużynami,
 średnia drużyny.

7. W przypadku niestawienia się drużyny po 15 minutach od planowanego rozpoczęcia meczu,
drużyna taka przegrywa mecz walkowerem.
8. Minimalna ilość zawodników jednej drużyny przystępujących do meczu nie może być mniejsza
niż 3 osoby. Jeżeli jest mniejsza ilość graczy, mecz jest weryfikowany walkowerem na korzyść
drużyny przeciwnej. W sytuacji niestawienia się do meczu drużyn w wyznaczonym przez
Organizatora terminie, pojedynek weryfikowany jest jako obustronna przegrana.
9. Każdej drużynie przysługuje możliwość przełożenia terminu lub godziny jednego
z meczów. Drużyna wnioskująca musi powiadomić Organizatora oraz uzyska zgodę
przeciwnika z wyprzedzeniem przynajmniej trzech dni roboczych.
10. W przypadku niewyrażenia zgody na przełożenie meczu przez drużynę przeciwną lub
Organizatora, nie odbyty pojedynek weryfikowany zostanie walkowerem na korzyść
przeciwnika.

IV Warunki uczestnictwa
1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek przyjmuje Organizator. Podstawowymi warunkami
umożliwiającym przystąpienie do rozgrywek, są:
a. dostarczenie
wypełnionej
Karty
Zgłoszenia
(załącznik
nr1)
na
email
piotr.maciejewski@skybowling.pl (skan) lub na adres korespondencyjny Organizatora
najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek ligi BLB,
b. wpłata Wpisowego do 7 dni od daty rozpoczęcia rozgrywek ligi BLB w wysokości 3000zł
od drużyny (niezależnie od liczebności drużyny, czyli 3-8 osób) na konto bankowe
Organizatora: 96156000132318485290000003.
2. Potwierdzenie zarejestrowania drużyny do ligi BLB oraz terminarz rozgrywek otrzyma Kapitan
drużyny lub jego Zastępca na email podany w Karcie Zgłoszenia.
3. Udział w rozgrywkach jest płatny z góry za sezon za drużynę. W sezonie przewidziane jest
rozegranie 15 kolejek ligowych. Kolejki ligowe będą rozgrywane raz w tygodniu
(z wyłączeniem świąt)
4. Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek wyraża zgodę na warunki określone
w niniejszym Regulaminie. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania
się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Terminarz wszystkich spotkań ustala Organizator.

V Postanowienia końcowe
1. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, Organizator ma prawo nałożyć karę na drużynę
lub zawodnika, w postaci przyznania walkoweru lub dyskwalifikacji
z rozgrywek BLB.
2. Zawodnik może reprezentować w lidze BLB w danym sezonie tylko jedną drużynę.
3. Kapitan zgłaszający protest, musi go dostarczyć do Organizatora w formie pisemnej,
następnego dnia roboczego po rozegranym meczu.
4. Odpowiedź w sprawie protestu Organizator przesyła do zainteresowanych
stron w ciągu czterech dni roboczych.
5. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach ligi BLB zobowiązane są do samodzielnego
ubezpieczenia się od OC i NW na czas trwania rozgrywek.
6. Do interpretacji Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
7. Tylko Organizator ma prawo zmienić treść Regulaminu. Nastąpić to może jedynie w formie
pisemnej.

VI Nagrody
1.

Dla trzech najlepszych drużyn na koniec sezonu przewidziane są nagrody w postaci
sprzętu bowlingowego oraz voucherów na grę:
 za zajęcie I miejsca drużyna otrzymuje: puchar, 3 profesjonalne kule bolwingowe,
voucher na 9h gry do wykorzystania w kręgielni Skybowling

 za zajęcie II miejsca drużyna otrzymuje: puchar, 3 torby na kule, voucher na 5h gry
do wykorzystania w kręgielni Skybowling

 za zajęcie III miejsca drużyna otrzymuje: puchar, voucher na 3h gry do wykorzystania w
kręgielni Skybowling

