20. КУП ЦАРА КОНСТАНТИНА
26.-29. април 2021.

ПРОПОЗИЦИЈЕ
1.
1.1

Датум одржавања такмичења:
20. „КУП ЦАРА КОНСТАНТИНА“ одржаће се од 26. до 29. априла 2021. на
куглани С.Ц. „ЧАИР“ у Нишу, у дисциплини 4 x 10 хитаца.

2.
2.1

Право наступа:
Право наступа имају сви регистровани такмичари за клубове који су чланови
„Куглашког савеза Ниша“.
Право наступа имају сви регистровани такмичари за клубове који нису чланови
„Куглашког савеза Ниша“, ако у личној карти имају уписано пребивалиште на
територији града Ниша.
Право наступа имају и нерегистровани такмичари за клубове, ако у личној карти
имају уписано пребивалиште на територији града Ниша.
Сви такмичари наступају на сопствену одговорност.

2.2

2.3
2.4
3.
3.1

Пријављивање:
Пријаве извршити уписивањем на табли, или на вибер апликацији Куглашког
савеза Ниша, до четвртка 22. априла 2021., када ће се у 16:00 сати обавити жреб
за стартне бројеве такмичара. Распоред такмичења биће објављен најкасније до
понедељка 26. априла 2021.

4.
4.1

Жреб:
На основу пласмана на последњем одржаном такмичењу „Појединачно
првенство града Ниша“, одређују се 4 носилаца за сениорке (пласиране од 1. до
4. места), и 8 носилаца за сениоре (пласирани од 1. до 8. места). Уколико се неко
од носилаца није пријавио за ово такмичење, сви носиоци иза њега се померају
за једно место навише, а последње место заузеће следећи најбоље пласирани
такмичар (5. место сениорке или 9. место сениори) и тако редом.
Први и други носилац се не жребају, и већ су им одређена места у костуру
бројевима 1 и 2. Трећи и четврти носилац се жребају, и могу да добију број 3 или
4 у костуру. Носиоци од петог до осмог места се жребају, и могу да добију
бројеве 5,6,7 или 8 у костуру. Сви остали пријављени такмичари се жребају, и
могу да добију неки број од 9 до 32, односно до последњег броја укупно
пријављених такмичара.

4.2

5.
5.1

Начин такмичења:
Турнир је елиминационог карактера. Утакмице на турниру играју се и бодују на
следећи начин. Такмичар има десет хитаца за загревање. После загревања
почиње дуел два противника, тако што сваки такмичар баца 10 хитаца у пуне. Ко
има више оборених чуњева добија „један бод“, а ако је број оборених чуњева
једнак, оба такмичара добијају по „пола бода“. Затим се баца 10 хитаца у
чишћење а бодовање је исто. На једној стази могу се освојити највише „два
бода“, један у пуне и један у чишћење. Затим се изврши размена стаза, тако што
такмичар пређе на стазу где је противник пре тога наступио, па се и на тој стази
изведе бацање и бодовање по истом принципу као и на претходној стази.
Максималан број бодова који се може освојити у једном дуелу је „четири“. Ко
има више бодова иде у следеће коло, а поражени испада из такмичења. У случају
једнаког броја бодова (2:2), оба такмичара бацају по три хица у пуне
наизменично. Ко има више оборених чуњева из три хица, иде даље. Ако је
резултат и после три хица нерешен, баца се по један хитац наизменично све док
се не добије победник.

6.
6.1

Котизација:
Котизација за ово такмичење износи 200 динара, и плаћа се најкасније пола сата
пре наступа главном судији. Јуниори не плаћају котизацију.

7.
7.1

Награде:
Прва три такмичара у обе конкуренције, „Куглашки савез Ниша“ награђује
пригодним наградама.

8.
8.1

Остало:
За све остало што није предвиђено пропозицијама, примењиваће се „Спортски
правилник за куглање на девет чуњева – међународни начин“.
КУГЛАШКИ САВЕЗ НИША
ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА

