4. BOŽIĆNO – NOVOGODIŠNJI TURNIR
PROPOZICIJE NATJECANJA
Članak 1.
Naziv natjecanja je 4. BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI TURNIR.
Članak 2.
Organizatori natjecanja su Ženski kuglački klub Plitvice i Kuglački klub Plitvice, a natjecanjem
rukovodi Organizacijski odbor.
Članak 3.
Natjecanje se provodi u dvije odvojene konkurencije, muškoj i ženskoj, u disciplini 1x120
mješovito (pune+čišćenje).
Članak 4.
Natjecanje se odvija na kuglani Hotela Jezero u Plitvičkim Jezerima.
Kvalifikacije u muškoj konkurenciji započinju u ponedjeljak, 11.12.2017. godine i traju do
subote, 06.01.2018. godine, a finale u muškoj konkurenciji se igra 07.01.2018. godine
U ženskoj konkurenciji se turnir održava bez kvalifikacija i traje od ponedjeljka, 11.12.2017.
godine do subote 06.01.2017. godine.
Turnir se održava svaki dan u vremenu od 15:00 – 22:00 h, osim petkom.
Članak 5.
Pravo nastupa u natjecanju imaju osobe koje su:


registrirani i neregistrirani igrači ili igračice,



državljani Republike Hrvatske ili strani državljani,



prijavljene u natjecanje te



uplatile kotizaciju prije nastupa u iznosu od 70,00 kn

Članak 6.
Prijave za natjecanje su moguće zaključno s 06.01.2017.godine, a Organizator se obvezuje da
će raspored natjecanja objavljivati na službenim internetskim stranicama kluba i/ili službenoj
facebook stranici kluba.
Organizator se obvezuje da će prilikom izrade rasporeda voditi računa o igračima koji dolaze
iz udaljenih mjesta.
Članak 7.
Igrači imaju pravo ponavljanja nastupa.
Članak 8.
U muškoj konkurenciji, pravo nastupa u finalu ostvaruje 12 najboljih igrača po rezultatu iz
kvalifikacija. Rezultati u finalu i kvalifiikacijama se ne zbrajaju.
Članak 9.
Poredak igrača u kvalifikacijama i finalu se utvrđuje redom prema sljedećim kriterijima:
1. ukupan broj srušenih čunjeva
2. ukupan broj srušenih čunjeva u „čišćenje“
3. manji broj promašaja
4. izvlačenje, ukoliko se odlučuje o mjestima za koja su predviđene novčane nagrade
Članak 10.
Nagrade se dodjeljuju u 95 % - tnom iznosu ukupno uplaćenih kotizacija, zasebno za mušku i
žensku konkurenciju, a prema slijedećem:
1. Mjesto 40 % ukupnog iznosa kotizacije za mušku/žensku konkurenciju
2. Mjesto 25 %
3. Mjesto 15 %
4. Mjesto 10 %
5. Mjesto 5 %
Članak 11.
Za ovo natjecanje vrijede „Pravila kuglanja na 9 čunjeva – klasični način“, a na natjecanju će
suditi organizatori turnira.
Članak 12.
Špricanje čunjskog postolja će se vršiti prije svakog bloka igrača/ica.
Članak 13.
Natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost.
Organizator:
ŽKK & KK PLITVICE

