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OPEN IDM - FEBRUARIE 2016 
22.02-28.02.2016 

 
REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 
  
Competitia va fi organizata pe trei categorii: A, B si C. 
 La categoria A vor fi toti solicitantii indiferent de varsta, sex si grad de pregatire 
competitionala. 
 La categoria B vor fi admisi:  

• tineri si tinere in varsta de pana la 18 ani impliniti pana la data inceperii 
concursului, legitimati sau nu; 

• jucatori legitimati indiferent de varsta sau sex, ce fac dovada ca in ultimii doi ani 
calendaristici nu au jucat in nicio competitie oficiala organizata de FRPB; 

•  jucatori (jucatoare) care au participat la turneele OPEN organizate de clubul 
IDM cu media de concurs intre 150 – 185;  

La categoria C vor fi admisi jucatorii amatori, care nu sunt si nu au fost legitimati la un 
club sportiv de bowling, cu media sub 150; 

• organizatorii isi rezerva dreptul de a schimba categoria participantilor. 
 

REGULI GENERALE  
 

1) INSCRIEREA IN COMPETITIE :  
 
se poate efectua astfel:  
 

- la piste, la oficialii turneului 
- La dl. Ene Manole 0721249503. 

 
• La inscriere,  jucatorul  va preciza la ce categorie (A, B sau C ) doreste sa se inscrie 

si in ce squaduri.  
• Un jucator va fi considerat efectiv inscris in competitie odata cu achitarea taxei de 

intrare.  
• Componenta squad – urilor se va stabili in ordinea cronologica a inscrierilor. In 

cazul in care un squad este completat integral, jucatorii se pot inscrie pe lista de 
asteptare. In functie de locurile ramase libere si de afluenta de jucatori, squad-urile 
vor fi completate cu ½ ora inainte de ora de start cu pana la 5 jucatori / pereche 
pista. 

•  In cazul in care un jucator inscris se retrage de pe lista sau nu se prezinta cu minim 
30 minute inainte de ora de start, locul sau poate fi atribuit, in ordine, jucatorilor 
aflati pe lista de asteptare.  

• Locurile in squad – uri nu pot fi cedate benevol de jucatori unei terte persoane.  
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2) ECHIPAMENTUL DE JOC  
 

- Echipamentul de joc trebuie sa se incadreze in limitele general acceptate ca 
decente. Echipamentul jucatorilor  din finala va fi compus din:  

• tricou tip „polo”, camasa sau bluza 
• pantalon sau fusta pentru femei 
• pantalon lung pentru barbati (pantalon trening) 

- Este interzis accesul jucatorilor pe pista, sub rezerva indepartarii din competitie, in 
urmatoarele cazuri:  

• in lipsa pantofilor speciali de bowling sau prezentarea acestora uzi, cu pete de 
ulei sau noroi 

• cu echipament murdar sau rupt 
• in maiou sau in tricou fara maneci  
• cand prezinta pe echipamentul de joc slogan – uri, logo – uri, imagini sau 

inscrisuri rasiste, extremiste, sovine sau explicit sexuale, ori cand doreste sa intre 
in spatiul de joc cu obiecte sau alte materiale care pot sugera cele de mai sus 

- Este interzisa prezenta sacilor sau a gentilor de sport in spatiul de joc sau langa 
mesele pentru jucatori (acestea vor fi depozitate in spatiile etajate corespunzatoare 
montate in mesele pentru spectatori, de la limita spatiului de joc sau langa acestea) 
 

3) REGULILE DE JOC  
 
sunt cele acceptate de Regulamentul WTBA in vigoare de la data de  01.10.2011, 
completate cu regulile particulare ale turneului IDM, dupa cum urmeaza:  

• In cazul in care apar defectiuni tehnice, generand o pauza necesara repararii ce 
depaseste 30 minute, atunci jocul (si scorul inregistrat pana la momentul 
respectiv pe acea pista) va fi reluat din momentul repararii pistei, conform 
deciziei oficialilor turneului ; 

• In cazul lovirii cu intentie (din orice motiv) a aparatelor, mecanismelor de 
joc, a mobilierului aflat in spatiul de joc, jucatorul in culpa va fi atentionat, 
iar frame-ul urmator va fi notat cu 0 (zero). Daca greseala se repeta, atunci 
jucatorul in culpa va fi eliminat din joc.  

• Este strict interzisa aplicarea pe talpile pantofilor de bowling a pudrei de 
„talc” sau a oricarei substante similare. 

• Este strict interzisa folosirea de orice substante chimice (pudra de talc, 
alcool, ball-cleaning, acetone etc) in spatiul de joc 

• Este strict interzisa aplicarea, in timpul jocului, pe suprafata bilelor de joc a 
oricaror substante de curatare care contin alcool. De asemenea este 
interzisa folosirea prosoapelor sau servetelor de curatat bile imbibate cu 
astfel de substante. In cazul nerespectarii acestui paragraf si a celui 
anterior, jucatorii in culpa vor fi sanctionati cu punctarea „zero” a jocului 
respectiv.  

• Pentru orice nemultumire legata de joc, cauzata de echipamentul tehnic al salii 
sau de manifestarile sau atitudinile celorlalti jucatori, cel sau cei lezati se vor 
adresa oficialilor turneului, singurii in masura sa ia decizii cu privire la joc. 
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• Daca, dupa tragerea la sorti a pistelor, un jucator refuza sa mai joace, 
acesta nu are dreptul la returnarea taxei de intrare (sau reintrare dupa caz)  

• Jucatorii care au primit sanctiunea de excludere din squad datorita unei 
infractiuni de joc din vina lor, nu pot solicita returnarea taxei de participare 

• Este strict interzisa, sub sanctiunea excluderii din competitie, prezenta in spatiul 
de joc sub influenta bauturilor alcoolice, a drogurilor sau a altor substante 
halucinogene, proferarea de cuvinte injurioase la adresa competitorilor, 
oficialilor turneului sau a spectatorilor, violenta fizica sau verbala. 

• Este strict interzis consumul de bauturi alcoolice si fumatul in spatiul de joc .  
• Avand in vedere ca aceasta competitie este una de masa si nu profesionista, 

raspunderea asupra starii de sanatate generate de participarea la aceasta 
competitie revine in totalitate participantilor. Prin inscrierea in concurs fiecare 
participant certifica pe propria raspundere ca este apt din punct de vedere 
medical si psihologic pentru competitia la care ia parte, ca a luat la cunostinta de 
prevederile prezentului regulament si ca le-a acceptat. Jucatorii inscrisi in 
competitie sunt obligati sa ia la cunostinta  de  notificarile prezentate in 
materialul „Riscuri de (auto) accidentare”,  prezente in sala de joc si sa  poarte 
intreaga responsabilitate pentru nerespectarea acestora. 
 

NOTA: Niciun participant nu poate obiecta asupra reclamelor si locurilor de dispunere 
a acestora sau asupra activitatilor de fotografiere sau filmare organizate de sponsori. 
Reclamele vor fi dispuse in locuri care nu vor impiedica buna desfasurare a jocurilor. 
Drepturile de imagine ale competitiei apartin organizatorilor 

  
4) TAXE DE PARTICIPARE  
• Taxa de joc este de 50 lei.  
• De la ora 18:00 taxa de joc este de 60 lei. 
• Pentru jucatorii sub 18 ani şi pensionari taxa de joc este de 40 lei. De la ora 18:00 

taxa de joc este de 50 lei. 
 

5) CALIFICARI  
• in fiecare zi (de luni pana sambata) se organizeaza squad-uri de calificare, in cadrul 

carora se vor desfasura 4 (patru) jocuri. 
• Jucatorii vor juca cate 2 - 5 pereche pista, în sistem cross;  la cate 2 jocuri se 

schimbă pistele, mutarea fiind cu 2 piste la dreapta  
• Repartizarea pe piste se va efectua in urma tragerii la sorti.  
• Tragerea la sorti a pistelor va fi efectuata, in prezenta jucatorilor, de catre o 

persoana neutra, stabilita de catre organizatori.  
• Pentru incalzire se vor aloca 10 min/pista, indiferent de numarul de jucatori. 

Jocurile nu pot incepe decat la indicatia oficialilor turneului.  
• Scorul se inregistreaza per joc. Cele patru jocuri formeaza o mansa. 
• Rezultatul celei mai bune manse se contabilizeaza si reprezinta scorul jucatorului, 

cel care va fi luat in calcul la stabilirea finalistilor.  
• Jucatorii pot disputa oricate manse doresc si este posibil in limita timpului alocat. 
• Este permisa o intrare si un numar nelimitat de reintrari. 
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Calificarea in finala se realizeaza dupa cum urmeaza:  
 

� CATEGORIILE A, B : 16 jucători. 
 

• 12 jucatori in urma tuturor jocurilor de calificare, in ordinea celor mai bune manse 
• 4 jucatori cei mai buni, cate unul din fiecare zi a saptamanii (luni, marti, miercuri si 

joi). 
- Locurile nu aluneca, primul din ziua sau zilele respective este calificat, 

putand sa-si imbunatateasca doar popicaverajul. 
- In conditiile in care intr-o zi de calificare, primul este deja calificat dintr-o 

zi anterioara, se califica urmatorul. 
- Dupa ultimul squad, se stabileste clasamentul general pentru finala, in 

ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute. 
- Pentru finale, prezenta jucatorilor in sala de joc este obligatorie cu 30 

minute inainte de inceperea pasului respectiv.  
- Anuntarea organizatorilor despre o eventuala absenta in finala, pana cel 

tarziu sambata la ora 12.00, permite inlocuirea jucatorului absent cu 
urmatorul clasat din clasamentul general.  

- Pentru orice alt motiv de absenta sau pentru neanuntarea organizatorilor la 
termenul indicat, jucatorul nu va fi inlocuit. In acest caz, locul sau in pasul 
respectiv al finalei va fi asigurat de un jucator „pacer”, iar clasamentul 
pasului respectiv va fi realizat cu punctaj 0 pentru jucatorul respectiv 

- Daca lipsesc mai multi jucatori, toti vor fi notati cu 0, iar departajarea lor 
se va face dupa rezultatele din calificari. 

 
� CATEGORIA C :  

 
 Clasamentul final pentru aceasta categorie se stabileste dupa ultimul squad de 
calificare. Rezultatul celei mai bune manse se contabilizeaza si reprezinta scorul 
jucatorului, care va fi luat in calcul pentru stabilirea clasamentului final. 
 

NOTA – In cazul in care un jucator la categoria B obtine trei turnee 
consecutive media de calificare peste 185 popice, atunci turneele viitoare nu va 
avea drept de inscriere decat la categoria A (nu e valabil pentru jucatorii sub 
18 ani, pot opta). 

 
6) HANDICAPURI  
  

- tinere sub 18 ani – 10 puncte/joc.  
- tinere sub 15 ani – 16 puncte/joc.  
- tineri sub 18 ani – 8 puncte/joc.  
- femei – 8 puncte/joc . 
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7) FINALE  
 

     FINALA CATEGORIEI B  
• Duminica 28.02.2016, ora 12.00 (apelul de prezenta la ora 11:30)  

 
Participa toti cei 16 jucatori calificati, se joaca in cross; dupa un joc se muta 2 piste 

la dreapta. Se vor juca 4 jocuri total popice. Primii 4 se califica pentru pasul 2. 
• Se acorda acelasi carry over ca la categoria A. 

 
FINALA CATEGORIEI A  

• Duminica 28.02.2016, ora 14.00 (apelul de prezenta la ora 13:30)  
 
PASUL 1 
 

• Participa toti cei 16 jucatori calificati, se joacă în cross; dupa un joc se muta 2 piste 
la dreapta 

• Se acorda un carry over pentru pozitia ocupata in clasament: locul 1-16 popice, 2-
15; 3-14; 4-13; 5-12; 6-11; 7-10; 8-9; 9-8; 10-7; 11-6; 12-5; 13-4; 14-3; 15-2; 16-1. 

• Se vor juca 6 jocuri, total popice (carry over), cate 4 jucatori/pereche de piste. 
Atribuirea pistelor se va face prin tragere la sorti (int. B1-B8). 

• Clasamentul se stabileste in functie de numarul de popice doborate + carry over. 
• Primii 4 jucatori din clasamentul pasului 1 se vor califica in pasul 2. 
• In tot pasii finalelor, in caz de egalitate, pentru departajare, se va executa o singura 

lovitura, cine darama mai multe popice castiga. In caz de egalitate se repeta 
lovitura samd. 
 
 

PASUL 2 
 
• Se ung pistele B3, B4, B5, B6. 
• Se va juca in sistem american, un singur joc, in cross: locul 4 cu locul 3, 

castigatorul cu locul 2 si castigatorul cu locul 1. Categoria A pe B5, B6; categoria 
B pe B3, B4. 
Castigatorul este declarat castigator al turneului. 

  
 

CRITERIUL DE DEPARTAJARE 
 

• In tot pasii finalelor, in caz de egalitate, pentru departajare, se va executa o singura 
lovitura, cine darama mai multe popice castiga. In caz de egalitate se repeta 
lovitura samd. 
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8) REZULTATE SI PREMII  
 

- Rezultatele se publica pe: 
 www.bowling.ro, www.idmclub.ro, www.bowlingromanesc.blogspot.com. 

- Sistemul de alimentare a fondului de premiere este urmatorul:  
- La suma taxelor incasate incasate pentru intrari si reintrari in turneu se adauga cele 

provenite din sponsorizari.  
- Se achita cheltuielile legate de piste si cele legate de organizarea concursului 

(inclusiv plata impozitelor pentru premiile ce depasesc baremul legal de 
impozitare). 

- Diferenta se constituie in fond de premiere 
- Organizatorii asigura un barem minim de premiere dupa cum urmeaza:  

 
 CATEGORIA A:  
 

Locul Premiul Total (lei) 
1 900 900 
2 600 600 

3-4 400 800 
5-8 200 800 
9-16 100 800 

  3.900 
 

FOND DE PREMIERE 3.200 lei 
 
CATEGORIA B:  
 

Locul Premiul Total (lei) 
1 400 400 
2 200 200 

3-4 150 300 
5-8 100 400 

  1.300 
 
FOND DE PREMIERE 1.300 lei 
 
CATEGORIA C: 
 

Locul Premiul 
1 Geantă bowling 3 bile 

Transporter 
2 Geantă bowling 2 bile 
3 Geantă bowling o bila  
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- Eventuala suma excedentara, rezultata dupa plata cheltuielilor, se va repartiza 
proportional pentru majorarea (eventual extinderea) premiilor minime garantate. 
- Cupe si diplome pentru primele 3 locuri de la cat. A, B si C.  
 
TOMBOLA:  Prin tragere la sorti, se vor acorda 5 carduri de membru senior la 
Wellness 1. Participa toti jucatorii inscrisi in concurs. In cazul in care castigatorul este 
membru al clubului, i se va prelungi cardul. 
 
9) ORGANIZAREA CALIFICARILOR SI ORELE DE DISPUTARE  
 

• Vor fi organizate squad-uri de calificare de luni pana sambata, luni - miercuri la 
orele 14.00, 16.00, 18.15 si 20.00, joi la orele 12.00, 14.00 si 16.00 vineri de la 
12.00, 14.00, 16.00, 18,15 şi 20.00, sâmbata de la 12.00, 14.00, 16.00, 18.15 si 
duminica de la 9.15. 

• Ungerea pistelor se va asigura in timpul calificarilor, inainte de fiecare squad si 
inaintea pasului 3 al finalei categoriei A si B. 

• Organizatorii turneului pot aduce modificari la numarul de squad-uri jucate sau a 
orelor de incepere. 

 
 
OFICIALII TURNEULUI:  Briciu Marius, Tigoianu Dragoş, Ene Manole,  

Lupului Stănescu Ovidiu. 

 
 
 
 
 
 
 


