BOWLINGOWA LIGA AZS
Zasady ogólne:
1. Każda uczelnia może wyznaczyć maksymalnie 2 drużyny składające się z 3 lub 6/7 osób.
2. Skład drużyny może się zmieniać co spotkanie, po ówczesnym powiadomieniu
organizatorów.
3. Daty spotkań rozpisywane będą z miesięcznym lub dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
Przybliżone daty spotkań na dzień dzisiejszy to: 13.01., 27.01., 24.02., 10.03., 24.03., 7.04.,
21.04., 12.05., 26.05., 09.06., 23.06.
4. Drużyna potwierdza swoje przybycie w danym dniu oraz skład do 72 godzin w przód od
danego spotkania.
5. Na każde spotkanie mogą przychodzić członkowie AZSu, posiadający ważną
legitymację, po wcześniejszym potwierdzeniu swojego przybycia na tych samych zasadach
co drużyny.
6. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: azsbowling@gmail.com lub na
Facebooku: AZS BOWLING.
7. Na dzień dzisiejszy spotkania w styczniu są darmowe, na kolejne zostanie ustalona stawka
dla każdego zawodnika w wysokości 5 lub 10 zł na spotkanie w zależności od ilości
chętnych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
9. Każda drużyna musi podać dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za nią,
przedstawiciela, kapitana.
Zasady punktacji:
1. Podczas spotkania rozgrywane są 2 gry.
2. Pod koniec spotkania brane są po jednym najwyższym wyniku 3 najlepszych graczy z
drużyny i sumowane.
3. Przykład:
uczelnia
zawodnicy
Politechnika 1G P
2G P
3G P
4G P
5G P
6G P
ASP

1 P SA
2 P SA
3 p SA

wyniki w I grze wyniki w II grze
106
120
97
103
68
87
158
89
212
156
89
66
226
100
98

187
120
86

Pod koniec tego spotkania Politechnika zdobywa 490 a ASP 434 punkty.
4. Punkty z każdego spotkania sumują się.
5. Ostateczne wyniki ligi podane zostaną po zakończeniu wszystkich spotkań.
6. Spotkania odbywają się w "MK Bowling" w CH Manhattan we Wrzeszczu w Gdańsku przy
ulicy Grunwaldzkiej 82, na II piętrze. o godzinie 20:00
Organizator główny:
Anita Wrzeszcz
azsbowling@gmail.com
507-942-716

