16 Amica Cup
1. Organizatorzy:
Amica S.A. , Klub Kręglarski „Dziewiątka-Amica” Wronki
2. Termin rozgrywania zawodów: 12-16 czerwca 2019 r. (środa - niedziela) – w zależności od liczby chętnych
zawody mogą zacząć się wcześniej.
3. Miejsce rozgrywania zawodów: Kręgielnia Miejska, Wronki, Plac Targowy 5
4. Uczestnicy: turniej otwarty dla osób od 16 roku życia (rocznik 2003 i starsi)
5. Komisja sędziowska: sędzia główny, sędziowie stolikowi, sędzia sekretarz.
6. Klasyfikacje:
ü Indywidualne Open: Mężczyzn i Kobiet
ü Par: Mężczyzn i Kobiet
7. Kwalifikacje indywidualne do turnieju głównego, turniej par:
a) Każdy zawodnik/zawodniczka może grać tylko jeden raz
b) Jeżeli zawodnik/zawodniczka jest zgłoszony zarówno do konkurencji indywidualnej i par uzyskany wynik
jest jemu/jej zaliczony równocześnie do eliminacji indywidualnych oraz do wyniku w parze
c) Zawodnicy z jednej pary nie muszą startować w tym samym bloku
d) Para musi zostać zgłoszona do sędziego głównego przed startem pierwszego zawodnika z pary
e) Ilość rzutów: 3 obowiązkowe rzuty próbne do pełnych, a następnie 60 rzutów kwalifikacyjnych do
pełnych;
f) Zasady gry, w tym karania żółtymi i czerwonymi kartkami zgodnie z przepisami obowiązującymi w
rozgrywkach prowadzonych przez PZK
g) Do turnieju głównego awansuje:
ü 16 kobiet z kwalifikacji
ü 32 mężczyzn z kwalifikacji
h) Przy uzyskaniu równej liczby kręgli o miejscu w kwalifikacjach indywidualnych:
ü W pierwszej kolejności decyduje najwyższy wynik z toru
ü W drugiej drugi z kolei wynik na torze, itd.
i) Przy uzyskaniu równej liczby kręgli o miejscu w klasyfikacjach par:
ü W pierwszej kolejności decyduje suma najwyższych wyników z torów każdego zawodnika z pary
ü W drugiej kolejności suma drugich z kolei wyników z torów każdego zawodnika z pary, itd.
8. Turniej Główny:
a) Turniej Główny będzie rozgrywany systemem grupowym a następnie pucharowym.
b) Z 32 najlepszych mężczyzn w kwalifikacjach stworzonych zostanie 8 grup, a spośród 16 najlepszych
kobiet w kwalifikacjach stworzone zostaną 4 grupy
c) W grupie pojedynki rozgrywane są „każdy z każdym”
d) W pojedynku każdy z zawodników oddaje 15 rzutów do pełnych na jednym torze
e) Zwycięzca pojedynku otrzymuje dwa duże punkty, przegrany zero; w wypadku remisu każdy z graczy
otrzymuje jeden duży punkt
f) O kolejności w grupie decydują:
ü W pierwszej kolejności duże punkty
ü W drugiej kolejności zbite kręgle
ü W trzeciej kolejności bezpośredni pojedynek
ü W czwartej wyższe rozstawienie po eliminacjach
g) Z każdej grupy do rozgrywek pucharowych awansuje dwóch najlepszych zawodników/zawodniczek
9. Rozgrywki pucharowe:
a) Każdy z zawodników oddaje po 10 rzutów do pełnych na każdym z dwóch torów
b) Każdy tor jest pojedynkiem
c) Zwycięzca toru otrzymuje 1 punkt
d) W przypadku równej ilości zbitych kręgli na torze, każdy zawodnik otrzymuje po 0,5 punktu
e) O wygranej decyduje suma punktów
f) W przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie decyduje „rzut śmierci” (uwaga: nie decyduje suma
zbitych kręgli!), który zawodnicy wykonują na torach, na których zakończyli pojedynek, pierwszy rzut

śmierci wykonuje zawodnik na torze nieparzystym; jeżeli zawodnicy zbiją w rzucie śmierci taką samą ilość
kręgli ponownie oddają po rzucie i tak do momentu wyłonienia zwycięzcy.
10. Nagrody:
a) Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe minimum dla:
ü 8 najlepszych zawodniczek w klasyfikacji indywidualnej open kobiet,
ü 8 najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej open mężczyzn,
ü miejsc 1 – 4 w klasyfikacji par kobiet,
ü miejsc 1 – 6 w klasyfikacji par mężczyzn,
b) Organizatorzy przewidują również inne nagrody, które będą promować liczny udział w zawodach, w tym
losowanie nagród wśród wszystkich startujących,
c) Organizatorzy mogą dokonać zmian ilości osób nagradzanych po zamknięciu listy zgłoszeń.
d) Nagrodami będzie sprzęt AGD Amica S.A.
e) dekoracje najlepszych zawodników i zawodniczek we wszystkich klasyfikacjach odbędą się w niedzielę po
zakończeniu Turnieju Głównego; warunkiem otrzymania nagrody w klasyfikacjach indywidualnej jest obecność
nagradzanego na dekoracji, a w konkurencjach par obecna musi być przynajmniej jedna osoba z pary. W
przypadku nieobecności nagroda będzie wykorzystana przez organizatorów na innych zawodach.
11. Zgłoszenia do 16 Pucharu Amica S.A. przyjmowane będą za pomocą formularza internetowego na
stronie amicacup.9wronki.pl - w zgłoszeniu należy sugerować możliwy dzień i godzinę gry – będziemy się
starali na bieżąco wprowadzać zgłoszenia do terminarza – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
12. Termin zgłoszeń poniedziałek 10 czerwca 2019 r. godz. 22.00 (ilość zgłoszonych osób będzie na bieżąco
publikowana na stronie internetowej amicacup.9wronki.pl ). Zgłaszamy się tylko indywidualnie, pary zgłasza się
do sędziego podczas zawodów – przed startem pierwszego zawodnika/czki z pary.
13. Wpisowe:
a) turniej indywidualny: 40 zł od osoby
b) turniej par: 10 zł od pary
c) wpisowe należy wpłacać u sędziego sekretarza przed startem.
14. Harmonogram zawodów będzie publikowany na bieżąco na stronie amicacup.9wronki.pl
15. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga komitet organizacyjny.
16. Każdy uczestnik 16 Amica Cup przy rejestracji otrzyma pakiet startowy przed grą.
17. Noclegi uczestnicy 16 Amica Cup załatwiają we własnym zakresie. Oferta noclegowa zostanie opublikowana
na stronie amicacup.9wronki.pl

