Komercinis turnyras

V.I.P. Cup 2017
Prizinis fondas – 2 000 Eur
2017 m. rugpjūčio 03 - 06 d.
Turnyro klasifikacija
Turnyro vieta
Dalyviai
Turnyro komisaras
Registracija
Įskaitos
Bonusiniai taškai - Hcp
Peržaidimai
Informacija apie turnyrą

Komercinis
B/c „Honolulu“, Naujojo sodo g. 1A, Klaipėda
LBF nariai, mėgėjai, užsieniečiai
Žilvinas Perminas – tel. 8 687 77232
Žilvinas Perminas – tel. 8 687 77232
El.p. zperminas@gmail.com
Asmeninė bendra; Dvejetai
Pagal oficialų 2016-2017 m. sportininko vidurkį
Neribojami
www.lbf-bowling.lt

Varžybų reglamentas
Registracija
Registracija priimama elektroniniu paštu zperminas@gmail.com nuo reglamento paskelbimo.
Registracijoje būtina nurodyti dalyvio vardą, pavardę ir pageidaujamus užėjimų numerius.
Žaidėjas maksimaliai gali būti užregistruotas trijuose nežaistuose užėjimuose.

Kvalifikaciniai užėjimai, mokesčiai
Užėjimas

Data

1
2
3
4
5
6
7
8

Rugpjūčio 03 d. (Ketvirtadienis)
Rugpjūčio 04 d. (Penktadienis)
Rugpjūčio 04 d. (Penktadienis)
Rugpjūčio 04 d. (Penktadienis)
Rugpjūčio 05 d. (Šeštadienis)
Rugpjūčio 05 d. (Šeštadienis)
Rugpjūčio 05 d. (Šeštadienis)
Rugpjūčio 05 d. (Šeštadienis)
Rugpjūčio 05 d. (Šeštadienis)
Rugpjūčio 06 d. (Sekmadienis)

9
10

Rugpjūčio 07 d. (Pirmadienis)

Laikas

Sportininkai

Mokestis, Eur
(Startinis/Peržaidimas/Dvejetai)

18:00
28
25 / - / 12
14:00
28
25 / 20 / 12
16:30
28
25 / 20 / 12
19:00
28
25 / 20 / 12
10:00
28
30 / 25 / 12
12:30
28
30 / 25 / 12
15:00
28
35 / 30 / 12
17:30
28
35 / 30 / 12
20:00
28
35 / 30 / 12
10:00
28
35 / 30 / 12
Pliažo tinklinis, maudynės, bei kitos pramogos
nuošaliame Palangos pajūryje

V.I.P. paketas – žaidimas + du peržaidimai.. Paketo kaina – 70 Eur.

Bonusiniai taškai
-

LBF nariai pagal 2016-2017 m. sezono vidurkį (reitinginiai, lygos).
Ne LBF nariai - Vyrai +16; Moterys, Jauniai, Senjorai +20.
Ne LBF nariai, tačiau ne vienerius metus dalyvavę V.I.P. Cup, bonusiniai taškai skiriami
organizatorių sprendimu, įvertinus praėjusių turnyrų statistika.
Vidurkis
195 >
190 – 195
185 – 190
180 – 185
170 – 180
160 – 170
150 – 160
<150

HCP
0
3
6
9
12
16
20
24

Prizinis fondas – 2 000 Eur (asmeninė įskaita)
ASMENINĖ
1
2
3-4
5-8
9-12
13-20
Geriausia moteris
Geriausias senjoras (>50m)

400 + Taurė
300
180
90
60
30
50 + Taurė
50 + Taurė

DVEJETAI
1
2
3

40% + Taurės
25%
15%

Nurodytas prizinis fondas skiriamas esant ne mažiau kaip 60 užsiregistravusių dalyvių iki turnyro
pradžios. Jei užsiregistravusių dalyvių skaičius mažesnis nei 60, prizinis fondas mažinamas, kuris bus
skelbiamas prieš turnyro pirmąjį kvalifikacinio etapo užėjimą.

Dvejetai
Dvejetai registruojami iki einamo užėjimo apšilimo pabaigos. Dvejetai gali būti sudaromi tik iš tame
pačiame užėjime žaidžiančių žaidėjų. Viename užėjime žaidėjas gali sudaryti dvejetus su skirtingais
žaidėjais, t.y. žaidėjas tame pačiame užėjime gali dalyvauti dviejuose ir daugiau dvejetuose. Dvejetai
negali būti sudaromi iš žaidėjų, jei pas abu sportininkus yra 0 (nulis) Hcp.
Porininkų rezultatas sumuojasi kartu su žaidėjo Hcp. Pagal 10-ies partijų sumą nustatomi dvejetų
nugalėtojai ir prizininkai.
Dvejetų prizinis fondas nustatytas lentelėje procentais nuo surinktų dvejetų startinių mokesčių. Abu
nugalėtojų porininkai gauna po taurę.

Turnyro formatas
1. KVALIFIKACIJA
Rugpjūčio 03 – 06 d. (Ketvirtadienis – Penktadienis – Šeštadienis - Sekmadienis)
Visi dalyviai žaidžia po 5-ias partijas. Pagal 5-ių partijų sumą į sekantį etapą patenka 28
sportininkai.

2. FINALINIS ETAPAS
I etapas (28 sportininkai) - Rugpjūčio 06 d. (Sekmadienis) 12:30
Visi dalyviai žaidžia po 4-ias partijas. Finalinio I etapo rezultatas sumuojasi su Kvalifikacijos
rezultatu. Pagal bendrą 9-ių partijų sumą į Finalinį II etapą patenka 20 sportininkų - 1-4 vietos
patenka tiesiai i Finalinio II etapo 3-ią laiptą, o 5-20 vietos patenka i Finalinio II etapo 1-ą laiptą.

II etapas (20 sportininkų) - Rugpjūčio 06 d. (Sekmadienis) 14:30
1 laiptas.
Kvalifikacijos ir Finalinio I etapo rezultatai anuliuojami.
Sudaromos keturios grupės po keturis žaidėjus pagal užimtą vietą po Finalinio I etapo:
A – 5; 12; 13; 20 - (5-6 takelis)
B – 6; 11; 14; 19 - (7-8 takelis)
C – 7; 10; 15; 18 - (9-10 takelis)
D – 8; 9; 16; 17 - (11-12 takelis)
Žaidžiamos dvi partijos. Pagal dviejų partijų sumą į 2-ą laiptą patenka po du geriausius iš
kiekvienos grupės, viso aštuoni žaidėjai.
2 laiptas.
Prieš tai pasiekti rezultatai anuliuojami.
Sudaromos dvi grupės po keturis žaidėjus:
E – A + D (1 laiptas) - (9-10 takelis)
F – B + C (1 laiptas) - (11-12 takelis)
Žaidžiamos dvi partijos. Pagal dviejų partijų sumą į 3-ą laiptą patenka po du geriausius iš abiejų
grupių, viso keturi žaidėjai.
3 laiptas.
Prisijungia 1-4 Finalinio I etapo vietos.
Prieš tai pasiekti rezultatai anuliuojami.
Sudaromos dvi grupės po keturis žaidėjus:
G – 1 + 4 + E - (5-6 takelis)
H – 2 + 3 + F - (7-8 takelis)
Žaidžiamos dvi partijos. Pagal dviejų partijų sumą į pusfinalį patenka po du geriausius iš abiejų
grupių, viso keturi žaidėjai

Pusfinaliai, Finalas (4 sportininkai) - Rugpjūčio 06 d. (Sekmadienis) 17:30
Pusfinaliuose žaidžiama viena partija. Nugalėtojai patenka į finalą
1 pora – G grupės 1-a vieta prieš H grupės 2-ą vietą - (6 takelis)
2 pora – G grupės 2-a vieta prieš H grupės 1-ą vietą - (8 takelis)
Finale žaidžiama viena partija - (7 takelis)
18.30 - Apdovanojimai .............

Papildoma informacija
-

Takeliai paruošiami prieš kiekvieną kvalifikacijos užėjimą, prieš finalinio etapo 1-ą laiptą, bei
pusfinalius.
Galutinės pralaimėjusių žaidėjų vietos finaliniame etape paskirstomos pagal Finalinio I etapo
pasiektą rezultatą.
Esant lygiam rezultatui kvalifikacijoje, Finaliniame I ir II etape - žiūrima į einamo etapo
paskutinę partiją, priešpaskutinę ir t.t. įskaitant Hcp.
Esant lygiam rezultatui pusfinalyje ar finale, metami papildomi metimai.

Priklausomai nuo turnyro dalyvių skaičiaus, organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų
tvarkaraštį, reglamentą ir prizinį fondą, informuojant prieš tai varžybų dalyvius (prieš
prasidedant turnyrui).

