Pravilnik za održavanje „masters“ turnira u kuglanju
Početak svakog turnira je u 18:00 sati. Prijave za svaki pojedinačni turnir
do 15 minuta prije početka turnira. Kotizacija za nastup iznosi 20 kuna po igraču,
po turniru, te se uplaćuje odmah prilikom prijave. Prijava bez uplaćene kotizacije
se ne priznaje.

Turniri će se održavati podijeljeni u dva dijela, kvalifikacije i završnica.
Kvalifikacije:
Kako se igrači budu prijavljivali za nastup na turniru, tako će i biti nastup u
kvalifikacijama na slijedeći način: prvih osam koji se prijave bacaju u prvoj satnici
kvalifikacija, koja počinje od 18,00 sati, a staze određuju na način da izvlače brojeve
od 1 do 8, te na taj način određuju s koje staze kreću u kvalifikacije.
Nastupa se u sportskoj odjeći i obući, uz pridržavanje pravila HKS-a o načinu
kuglačkih natjecanja (sportsko ponašanje, prijestupi, bose kugle, crvena svijetla…itd.).
Igra se turnirskim načinom, svaki igrač igra 1 x 40 hitaca mješovito (2 seta po
20 hitaca mješovito) na dvije susjedne staze, zagrijavanje je 3 minute na početnoj
stazi. Plasman iz kvalifikacija određuje se po ukupnom zbroju srušenih čunjeva, ako
je to jednako onda po boljem rezultatu u čišćenje, ako je to jednako onda po manjem
broju promašaja, a ako je i to jednako onda po redoslijedu prijave – prednost ima igrač
koji se prije prijavio za nastup na turniru.
Završnica:
U završnici sudjeluje 16 najboljih igrača iz kvalifikacija. Prema plasmanu u
kvalifikacijama izrađuje se shema završnice (1. iz kvalifikacija protiv 16., 2. protiv 15.,
3. protiv 14….itd.), sa dvostrukom eliminacijom (lijeva i desna strana ždrijeba).
Igrač koji je slobodan ili čiji se protivnik ne pojavi ili odustane u daljnjoj fazi
natjecanja ne mora odraditi svoj nastup.
Igrač igra na jednoj stazi, a njegov protivnik je na susjednoj. Izvode po 10 hitaca
u pune i potom 10 hitaca u čišćenje (ukupno 20 hitaca na stazi). Nakon 20 odigranih
hitaca igrač koji ima bolji rezultat osvaja set. Ukoliko su rezultati seta isti, vrijednost
seta se dijeli između igrača (kao i na utakmici). Po završetku prvog seta igrači mijenjaju
staze, te odigravaju drugi set od 20 hitaca, također na osvajanje seta.
Nakon 2 odigrana seta pobjednik je igrač koji je osvojio više setova (2:0 ili
1,5:0,5). Ukoliko su setovi izjednačeni (1:1) pobjednik je igrač koji ima više srušenih
čunjeva. Ukoliko je i rezultat srušenih čunjeva jednak kao i osvojeni setovi, pobjednik
se dobiva igranjem „sudden victory“, a to znači da svaki igrač odigra 3 hica u pune na
stazi na kojoj je završio drugi set. Igrač koji obori više čunjeva u ta 3 hica konačni je
pobjednik, a ukoliko su rezultati isti igrači mijenjaju staze te opet odigravaju svaki po 3
hica u pune i tako u slučaju izjednačenosti mijenjaju staze i igraju po 3 hica u pune sve
do konačne pobjede. Igrač na lijevoj stazi uvijek izvodi prvi hitac u SV-u.
.

Bodovanje:
Za svako sudjelovanje u turniru dodjeljuje se 5 bodova.
Za plasman od 13. do 16. mjesta dodjeljuje se 8 bodova.
Za plasman od 9. do 12. mjesta 11 bodova.
Za plasman na 7. i 8. mjesto 15 bodova.
Za plasman na 5. i 6. mjesto 20 bodova.
Za 4. mjesto 26 bodova.
Za 3. mjesto 33 boda.
Za 2. mjesto 41 bod.
Pobjedniku turnira dodjeljuje se 50 bodova.
Osvojeni bodovi sa svih turnira se zbrajaju, te se po tom zbroju stvara tablica sa
koje će 16 najboljih nastupiti u finalu. Tablica, kao i rezultati, te uživo praćenje tijeka
svakog pojedinačnog turnira biti će mogući na internet stranici Kuglačkog saveza
Brodsko–posavske županije, www.kuglanje-sb.com.

Datumi održavanja turnira:
1. 7. srpnja 2021.
2. 21. srpnja 2021.
3. 4. kolovoza 2021.
4. 18. kolovoza 2021.
5. 31. kolovoza 2021.
Završni turnir, na kojem će nastupiti 16 najboljih po osvojenim bodovima iz turnira,
održati će se 11. rujna s početkom u 15:00 sati, te će se time obilježiti 25 godina od
osnutka Kuglačkog saveza Brodsko-posavske županije.

Nagrade:
Zbir svih uplaćenih kotizacija se dijeli na način da pobjednik završnog turnira
odnosi 60% ukupnog fonda, poraženi u finalu 30%, a za osvojeno 3. mjesto dodjeljuje
se 10% od ukupnog fonda uplaćenih kotizacija.

