RNB SINGLES OPEN
General
Open for

All bowlers

Description

Singles mixed tournament

Tournament information
Tournament organizer

Rock N Bowl Bowling Center

Tournament name

RNB Singles Open

Centre

Rock N Bowl Bowling Center

City

Larnaca

First day

05/5/2015 Tuesday

Last day

10/5/2015 Sunday

Tournament delimitations
Category

Open

Event

Singles Mixed

Women handicap

8 pins per game

Max women scratch game

292

Other kind of handicaps

Youth U17 8 pins per game

Entry fee Package A

Entry+1 re-entry €55

Entry fee Package B

Entry+2 re-entries €70

Additional re-entry fee

€20

06. Tournament contact
06.01

Contact person

Maria Shimitra

06.02

Mobile

99404334

06.03

Email

info@rocknbowl.com.cy

06.04

Registration

Centre address
Address

PO Box 40660, 6306 Larnaca
Larnaca Dhekeleia Road 7081 Pyla

Phone

99404334

07.05

Email

info@rocknbowl.com.cy

07.06

Website

www.rocknbowl.com.cy

Centre specifications
Number of lanes

8

Approaches

Brunswick Pro Lane

Surfaces

Brunswick Pro Lane

Pin decks

Brunswick Pro Lane

Pin setters

Brunswick GS-X

Pins

Brunswick Score King

Score system

Brunswick Frameworx

09. Dressing specifications
09.01

Oil machine

Brunswick Authority 22

09.02

Oil

Brunswick W22

09.03

Cleaner

Kegel Fizzion

09.04

Oil Pattern Name

WTBA Montreal

09.05

Dressing done by

Nicos Andreou

Prize money specifications
Prize fund status

Fixed

Tax on prizes
Tax rules
Prize money expressed in €
Position

Singles Mixed

Position 1

800

Position 2

600

Position 3

400

Position 4

300

Position 5

200

Position 6-8

150

Position 9-16

100

Position 17-32

80

st

1 Best Re-Entry
2

nd

75

Best Re-Entry

55

3rd Best Re-Entry

40

Total

5000

Tournament format
Qualification
5 παιγνιδια (Entries and re-entries)
Το καλυτερο σετ 5 παιγνιδιων για κάθε μποουλερ ξεχωριστα, θα χρησιμοποιηθει, για να
καθορισει τους προκριθεντες στους αγωνες των νοκ αουτ.
Οι συμμετεχοντες θα δικαιουνται απεριοριστα re-entries.
Σε περιπτωση που καποιος/α μποουλερ καθυστερησει να προσελθει τοτε το σκορ του/της θα
μετρα ξεκινωντας από το φρειμ στο οποιο βρισκονται οι υπολοιποι στο ζευγαρι διαδρομων που
αγωνιζεται.
32 μποουλερς θα προκριθουν στην φαση των νοκ αουτ
Αγωνες Νοκ Αουτ
Οι αγωνες νοκ αουτ θα αποτελουνται από τους 32 προκριθεντες από την προκριματικη φαση
ως ακολουθως: 1 vs 32, 2 vs 31 3 vs 30 etc.

Κάθε αγωνας θα αποτελειται από 3 παιγνιδια. (Best out of 3) 2 καλύτερα παιχνίδια καθορίζει
τον νικητή/ρια.
Θα χρησιμοποιηθει η μεθοδος του διπλου αποκλεισμου (double elimination). Ο/Η παικτης/τρια
θα αποκλειεται μετα από 2 ηττες.
Για περισσοτερες πληροφοριες ανατρεξετε στο “stepladder finals(αγωνες σκαλας)”.
Ολοι οι διαγωνιζομενοι στους νοκ αουτ αγωνες θα ξεκινησουν απο το γκρουπ των
νικητων(Winner’s Bracket). Οταν χασουν σε ενα αγωνα, σε οποιοδηποτε γυρο και να
βρισκονται(εκτος του τελικου γυρου) δεν θα αποκλειονται αλλα θα τοποθετουνται αυτοματα
στην προβλεπομενη θεση στο γκρουπ των ηττημενων(Elimination Bracket).
Σε περιπτωση που υπαρχει εγκαταλειψη αγωνα στο γκρουπ των νικητων, ο μποουλερ που
εγκαταλειπει, τοποθετειται αυτοματα στην θεση που προβλεπεται στο γκρουπ των ηττημενων.
Σε ολους τους νοκ αουτ αγωνες ο/η μποουλερ που βρισκεται σε ζυγο αριθμο διαδρομου θα
ξεκινα πρωτος/η. Ο/Η μποουλερ που βρισκεται ψηλοτερα στην γενικη καταταξη απο τα
προκριματικα θα εχει την επιλογη σε πιο διαδρομο θα ξεκινησει.
Μποουλερς οι οποιοι δεν θα προσελθουν στην ωρα τους σε αυτη την φαση θα ξεκινουν απο το
φρειμ στο οποιο βρισκεται ο αντιπαλος τους την δεδομενη στιγμη. Εαν για τον οποιοδηποτε
λογο ενας/μια μποουλερ δεν παρουσιαστει τοτε αυτοματα αποκλειεται απο τον αγωνα. Σε μια
τετοια περιπτωση ο αντιπαλος του θα πρεπει να αγωνιστει στα εναπομιναντα παιγνιδια για να
προκριθει στον επομενο γυρο.
Εαν υπαρχει διαθεσιμος αντικαταστατης(pacer), θα επιτρεπεται η χρησιμοποιηση του.
Σε περιπτωση που υπαρχει εγκαταλειψη σε οποιδηποτε γυρο στο γκρουπ των νικητων, ο/η
μποουλερ που εγκαταλειπει τον αγωνα θα μπορει να συνεχισει και να παιξει τον αγωνα του/της
στο γκρουπ των ηττημενων.
Σε περιπτωση τραυματισμου που δεν επιτρεπει σε ενα/μια μποουλερ να συνεχισει τον αγωνα
του/της τοτε ο/η συγκεκριμενος/η μποουλερ θα παιρνει 0 βαθμους στα εναπομηναντα φρειμς.
Stepladder Finals(Αγωνες σκαλας)
Ολοι οι αγωνες σε αυτη την φαση θα διεξαχθουν σε ενα μονο παιγνιδι(Single Elimination
Format).
Οι θεσεις καθοριζονται ως εξης:
Θεση #1
Ο νικητης του τελικου γυρου στο γκρουπ των νικητων(Winners’ Bracket).
Θεση #2
Ο ηττημενος του τελικου γυρου στο γκρουπ των νικητων.
Οι θεσεις #3 #4 #5 θα προελθουν απο το γκρουπ των ηττημενων(Elimination Bracket).
Οι τεσσερεις (4) εναπομηναντες παικτες/ριες απο το γκρουπ των ηττημενων θα αγωνιστουν σε
αγωνα τριων (3) παιγνιδιων και ολοι στο ιδιο ζευγαρι διαδρομων.
Ο\Η μποουλερ με το καλυτερο συνολο κορυνων θα παρει την θεση #3
Ο\Η μποουλερ με το 2ο καλυτερο συνολο κορυνων θα παρει την θεση #4
Ο\Η μποουλερ με το 3ο καλυτερο συνολο κορυνων θα παρει την θεση #5
Ο\Η μποουλερ με το χαμηλότερο σύνολο θα αποκλείεται.
Σε περιπτωση οποιασδηποτε ισοβαθμιας για τις θεσεις #3 #4 #5 θα ριχνεται μια επιπροσθετη
μπαλια (One Ball Roll Off) και η διαδικασια αυτη θα συνεχιστει μεχρι να σπασει η ισοπαλια.
Οι μποουλερς στις θεσεις #5 και #4 θα αγωνιστουν σε αγωνα του ενος παιγνιδιου, ο
νικητης/ρια θα αγωνιστει εναντιον του/της μποουλερ που βρισκεται στην θεση #3 κ.ο.κ μεχρι
να αγωνισθουν ολοι οι μποουλερς.
Ο τελικος αγωνας θα διεξαχθει μεταξυ του νικητη/ριας του προηγουμενο αγωνα εναντιον
του/της μποουλερ που βρισκεται στην θεση #1 σε αγωνα του ενος παιγνιδιου. Σε περιπτωση
ισοπαλιας τοτε θα ριχνεται μια μπαλια(One Ball Shootout). Αυτη η διαδικασια θα συνεχιστει
μεχρι να σπασει η ισοπαλια.

Κανονισμοι ισποπαλιας
Προκριματικα
Σε περιπτωση ισοβαθμιας, ο/η μποουλερ με το 2ο καλυτερο σετ 5 παιγνιδιων θα τοποθετειται
στην ψηλοτερη θεση κ.ο.κ. Εαν οι μποουλερς εχουν το ιδιο αριθμο και το ιδιο σκορ σε ολα τα
σετ 5 παιγνιδιων, τοτε θα χρησιμοποιηθει το καλυτερο παιγνιδι σε οποιδηποτε σετ 5 παιγνιδιων
των προκριματικων κ.ο.κ μεχρι να σπασει η ισοπαλια.

Αγωνες Νοκ Αουτ
Σε περιπτωση ισοπαλιας στους αγωνες νοκ αουτ, θα ριχνεται μια επιπροσθετη μπαλια(one ball
roll off) στο ιδιο ζευγαρι διαδρομων, με τον/την καθε μπουλερ να ξεκινα απο τον διαδρομο
στον οποιο τελειωσε τον αγωνα. Εαν η ισοπαλια εξακολουθει να υφισταται μετα την 1η μπαλια
ή και των επιπροσθετων μπαλιων, οι μποουλερς θα συνεχισουν να αγωνιζονται εναλλασοντας
διαδρομους μεχρι να σπασει η ισοπαλια. Ο/Η μποουλερ που βρισκεται στο ζυγο αριθμο
διαδρομου θα ριχνει πρωτος/η.

Καθορισμος και μετακινηση διαδρομων
Κληρωση διαδρομων

Διοργανωτης

Παικτες ανα ζευγαρι διαδρομων

6

Συχνοτητα μετακινησης

Μετα απο τέλος του πρώτου και τρίτου παιχνιδιού

Μεθοδος μετακινησης

Μονοί διαδρομοι μετακινουνται αριστερά. Ζυγοί
διάδρομοι δεξιά

Αριθμος διαδρομων μετακινησης

2

Κρατησεις
Περιορισμός κρατήσεων πριν

Κανενας

Περιορισμός κρατήσεων κατά την
διαρκεια

Κανενας

Συνολικος αριθμος κρατησεων

Απεριοριστος

Ακυρωσεις κρατησεων

Ναι

Προθεσμια εγγραφης

60 λεπτα πριν την προκαθορισμενη ωρα εναρξης της
σειρας

Προγραμμα αγωνων
Προκριματικα
Σειρα
Σειρα 01
Σειρα 02
Σειρα 03
Σειρα 04
Σειρα 05
Σειρα 06
Σειρα 07
Σειρα 08
Σειρα 09
Σειρα 10
Σειρα 11
Σειρα 12

Ημερα

Ημερομηνια

Τριτη

05.05.2015

Τεταρτη

06.05.2015

Πεμπτη

07.05.2015

Παρασκευη

08.05.2015

Σαββατο

09.05.2015

Σαββατο

09.05.2015

Ωρα

Θεσεις

17.30

24

21.00

24

17.30

24

21.00

24

17.30

24

21.00

24

17.30

24

21.00

24

10.00

24

13.30

24

17:00

24

20:30

24

Σειρα 13
Σειρα 14

Κυριακη

10.05.2015

16:00

24

19:30

24

Προγραμμα αγωνων νοκ αουτ
Σαββατο 16 Mαιου 2015
15:00
17:00
17:30
19:30
20:00

1ο Γκρουπ 8 αγωνες Γκρουπ νικητων (Winners bracket)
Λαδωμα διαδρομων
2ο Γκρουπ 8 αγωνες Γκρουπ νικητων
Λαδωμα διαδρομων
8 Αγωνες γκρουπ ηττημενων (Elimination Bracket)

Κυριακη 17 Mαιου 2015
09:00
11:00
11:30
13:30
14:00
16:00
16:30
18:30
19:00
20:00
20:30

8 αγωνες Γκρουπ νικητων
Λαδωμα διαδρομων
8 Αγωνες γκρουπ ηττημενων
Λαδωμα διαδρομων
4 Αγωνες γκρουπ ηττημενων, 4 αγωνες Γκρουπ νικητων
Λαδωμα διαδρομων
4 Αγωνες γκρουπ ηττημενων
Λαδωμα διαδρομων
2 Αγωνες Γκρουπ νικητων, 2 Αγωνες γκρουπ ηττημενων
Λαδωμα διαδρομων
Stepladder Finals, 1 αγώνας Γκρουπ νικητών

Re-racks
Καθε bowler δικαιουται να ζητησει 1 φορα επανατοποθετηση των κορυνων(re-racks) ανα
παιγνιδι κατά την διαρκεια των νοκ αουτ αγωνων και των τελικων.

