Nyska Liga Bowlingowa Sezon 2014/2015
Nazwa drużyny:____________________________
Lista zawodników:
1______________________________________________________________
2______________________________________________________________
3______________________________________________________________
4______________________________________________________________
5______________________________________________________________
6______________________________________________________________
7______________________________________________________________
8______________________________________________________________
9______________________________________________________________
10____________________________________________________________

Kapitan drużyny:_________________________________________________
Tel:.......................................................e-mail:...............................................................

Regulamin Nyskiej Ligi Bowlingowej (NLB)
1. W rozgrywkach NLB biorą udział drużyny podzielone na trzy ligi według rankingu utworzonego na podstawie
wyników poprzedniego sezonu. Wszystkie nowe drużyny rozpoczynają grę od III ligi (w przypadku gdyby ligi
były powiększone może być tak, że nowe zespoły zostaną dołączone do II ligi – decyduje wyższe miejsce w IV
Pucharze Zielonego Koguta, a następnie kolejność zgłoszeń).
2. Wraz ze zgłoszeniem do ligi należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 50 złotych (gdyby drużyna nie
przystąpiła do rozgrywek zaliczka przepada), a przed pierwszym meczem wpłaty reszty wpisowego.
3. Rozgrywki odbywają się systemem jesień-wiosna.
4. Do gry w NLB można zgłosić drużyny składające się maksymalnie z 10 osób, w tym co najmniej jedna kobieta.
5. W trakcie sezonu można do drużyny dopisać dodatkową osobę, ale tylko wtedy jeżeli na karcie zgłoszenia nie
zostało wpisane wcześniej wszystkie 10 osób, oraz jeżeli dopisana osoba nie zagrała w trakcie sezonu żadnego
meczu w innej drużynie dowolnej ligi NLB
6. Mecze rozgrywane są w składach 3 osobowych. W składzie meczowym musi być przynajmniej jedna kobieta
(mogą grać 3 kobiety, ale 3 mężczyzn już nie). O wyniku decyduje suma punktów uzyskana przez zespół.

7. Nie można dokonywać wymiany zawodników w trakcie meczu. Osoba która zaczyna spotkanie musi je dograć
do końca, a jeżeli z jakichś względów nie będzie mogła tego uczynić, zapisuje się jej tyle punktów ile zdobyła do
tego momentu.
8. Podczas gry na torach obowiązuje obuwie zmienne (można przynosić własne buty), nie wolno pod karą
pieniężną, grać w obuwiu w którym się przyszło.
9. Liczba osób siedzących podczas gry przy torze to maksymalnie cztery osoby na drużynę. Pozostałe osoby
muszą się znajdować poza linią sędziów.
10. Najwyższą władzą podczas meczu jest sędzia zawodów i on rozstrzyga wszelkie sytuacje sporne. Decyzje
sędziego są ostateczne i niepodważalne.
11. Przed każdym meczem kapitan drużyny wypełnia protokół meczowy i dostarcza go sędziemu. Składy drużyn
wpisujemy na protokołach w takiej kolejności w jakiej gracze będą rzucać.
12. Przed rozpoczęciem meczu każdy zawodnik wybiera jedną kulę, którą będzie rzucał. Jeżeli będzie zbyt dużo
kul jednego rozmiaru, to za porozumieniem drużyn można będzie niektóre zamienić na inne, ale w trakcie
meczu na podajniku może znajdować się maksymalnie 12 kul.
13. Nie wolno wchodzić na tory i rzucać kulą dopóki nie zezwoli na to sędzia zawodów.
14. W czasie meczu zawodnicy przeciwnych drużyn rzucają na przemian.
15. W przypadku problemów na torze np. wracająca kula, błędne zaliczenie punktów, należy natychmiast
przerwać grę i zgłosić sprawę sędziemu, który postara się rozwiązać problem i dopiero wtedy można
kontynuować grę.
16. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1, za porażkę 0.
17. Po zakończeniu meczu oraz zapisaniu i podliczeniu punktów przez sędziego, kapitanowie drużyn podpisują
protokół meczowy, co jest jednoznaczne z akceptacją jego wyniku.
18. Kolejne drużyny mogą wejść na tory dopiero gdy zezwoli na to sędzia.
19. O kolejności w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów meczowych. W przypadku takiej samej ich ilości,
suma małych punktów rzuconych przez drużynę we wszystkich meczach, a w następnej kolejności wynik meczu
bezpośredniego.
20. W przypadku nie stosowania się do zaleceń regulaminu NLB, a także w przypadkach przeszkadzania innym
w rozgrywaniu meczy, sędziowie zawodów mogą ukarać zawodników i drużyny karami rozpoczynającymi się od
upomnienia, a kończącymi się na karnym odjęciu punktów lub nawet wykluczeniem z NLB. Drużyny którym
zachowanie kibiców przeszkadza, powinny to niezwłocznie zgłosić sędziemu, aby mógł on podjąć odpowiednie
kroki.
21. O wszystkich innych rzeczach które nie zostały ujęte w regulaminie, decyduje Zarząd NLB. Jego decyzje są
ostateczne i niepodważalne. Skład Zarządu znajdzie się w aneksie do regulaminu na dany sezon.
22. Wpłata wpisowego oznacza akceptację postanowień powyższego regulaminu oraz aneksu obowiązującego
na dany sezon, a także zobowiązanie do jego przestrzegania, jak również zgodę na wykorzystanie danych
osobowych zawodników we wszystkich publikacjach dotyczących NLB.
23. W przypadku wycofania się lub wykluczenia drużyny z rozgrywek wpłacone wpisowe przepada.

