ESMA Bowling Skills Challenge – 18 Μαρτίου 2020 - Προκήρυξη

ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ
“3rd BOWLING SKILLS CHALLENGE – 2020”
Ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Μπόουλινγκ Αμμοχώστου διοργανώνει για τα μέλη και φίλους του
σωματείου, ατομικό τουρνουά μπόουλινγκ με την ονομασία “3rd BOWLING SKILLS CHALLENGE
2020” την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα έναρξης τις 19:15. Ο πρωτοποριακός τρόπος
διεξαγωγής του τουρνουά συνδυάζει διασκέδαση, αγωνία αλλά και έντονο ανταγωνισμό!
Τρόπος διεξαγωγής του τουρνουά:
- Οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν σε δύο διαφορετικά Γκρουπ (PREMIER Group και FRIENDS
Group) ανάλογα με την κατηγορία που αγωνίζεται ο καθένας.
- Αρχικά θα γίνουν δεκτές 18 συμμετοχές σε κάθε γκρουπ, όπου και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά

προτεραιότητας (κρατήσεις μόνο μέσω Online Registration).
- Οι 36 μπόουλερς θα διαγωνιστούν παράλληλα ως ακολούθως: Premier Group (18
μπόουλερς) στους διαδρόμους 13-18 και FRIENDS Group (18 μπόουλερς) στους διαδρόμους
19-24.
- Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρκετών συμμετοχών σε κάθε γκρουπ, οι συμμετέχοντες θα
τοποθετηθούν σε ένα ενιαίο γκρουπ.
- Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που θα γίνουν αποδεκτές ανά γκρουπ είναι οι τριάντα (30)
συμμετοχές.
- Οι μπόουλερς θα έχουν συνολικά 40 προσπάθειες (σε διαφορετικά προεπιλεγμένα SPARES).
- Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας, κάθε επιτυχημένη προσπάθεια θα επιβραβεύεται με ΕΝΑ (1), ΔΥΟ
(2) ή ΤΡΕΙΣ (3) βαθμούς!
- Αφού ολοκληρώσουν την προσπάθεια τους όλοι οι συμμετέχοντες, θα βραβευθούν οι πρώτοι (8)
κάθε γκρουπ, βάσει της τελικής κατάταξης σε σύνολο κερδισμένων βαθμών.
- Σε περίπτωση ισοπαλίας οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν από μία ή και περισσότερες εάν χρειαστεί
επιπρόσθετες προσπάθειες, σε βολές STRIKE, μέχρι να υπάρξει νικητής!
- Οι νικητές κάθε γκρουπ, ανακηρύσσονται σε PREMIER Master και FRIENDS Master του
διαγωνισμού “3rd BOWLING SKILLS CHALLENGE 2020”.
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Έπαθλα-Βραβεία Νικητών:
Οι 8 πρώτοι νικητές κάθε γκρουπ θα πάρουν και το αντίστοιχο αναμνηστικό τρόπαιο/έπαθλο.

Για την ομαλότερη διεξαγωγή του τουρνουά, συμμετοχές θα γίνονται δεκτές
ΜΟΝΟ μέσω του ONLINE REGISTRATION στην επίσημη
Ιστοσελίδα του σωματείου μας!
Δικαίωμα Συμμετοχής: €15
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