GHIDUL JUCATORULUI
Romanian Corporate Sports - Bowling
Conditii de desfasurare
Suprafata de joc este un culoar de aproximativ 23,7 m lungime si 1 m latime, marginit
pe fiecare parte de cate un canal, astfel ca, daca bila se apropie de margine, cade in canal si
trece pe langa popice fara sa le loveasca.
Linia de avant are 4,5 m lungime, iar la capatul ei se gaseste linia de foul, de care
jucatorul nu trebuie sa treaca.
Popicele. La 18,2 m de linia de foul se gaseste prima popica. Popicele sunt aranjate in
patru randuri, astfel: primul rand contine o popica, al doilea rand doua, al treilea – trei, iar al
patrulea – patru.
Incaltamintea. In jocul de bowling nu este permisa incaltamintea obisnuita, deoarece
poate dauna suprafetei de joc.

Inregistrarea in vederea inceperii meciului
Prezenta in zona de inregistrare a jucatorilor convocati pentru intalnire este obligatorie
cu cel putin un sfert de ora inaintea startului meciului.

Incalzirea
Timpul alocat perioadei de incalzire inainte de fiecare joc este de trei minute.

Jocul
Un joc de bowling consta in 10 frame-uri. Un jucator poate avea doua lansari in
fiecare din primele noua frame-uri, in cazul in care nu realizeaza un strike. In al zecelea
frame, acesta poate efectua trei lansari, daca realizeaza un strike sau un spare.

Arbitrajul
Jucatorii se vor arbitra singuri, eventualele neintelegeri urmand a fi rezolvate pe cale
amiabila.

Scorul
In afara de cazurile in care este realizat un strike, numarul de popice doborate cu
lansarea primei bile va fi indicat in patratul mic din partea stanga a frame-ului respectiv, iar
numarul de popice doborate la cea de-a doua lansare - in dreapta frame-ului respectiv. In
cazul in care nicio popica nu va fi doborata cu cea de a doua lansare, in acelasi frame, in
afisajul de punctaj, va fi trecut semnul “–”. Suma totala a celor doua aruncari va fi
inregistrata imediat.

Un strike este realizat cand toate popicele sunt doborate cu prima lansare a frameului respectiv. Va fi indicat “X” in patratul mic din stanga acelui frame. Suma pentru un strike
este 10, plus numarul de popice doborate la urmatoarele doua lansari.
Un dublu inseamna doua strike-uri consecutive. In acest caz, suma pentru primul
strike este 20, plus totalul popicelor doborate la prima lansare efectuata dupa cel de-al
doilea strike.
Un triplu reprezinta trei strike-uri consecutive. Suma totala a primului strike este 30.
Pentru a obtine punctajul maxim (300), jucatorul va trebui sa realizeze 12 strike-uri
consecutive.
Un spare se obtine cand popicele ramase dupa prima lansare sunt doborate la cea
de-a doua lansare a frame-ului respectiv. Va fi indicat “/” in patratul mic din dreapta acelui
frame. Suma totala pentru un spare este 10, plus numarul de popice doborate la urmatoarea
lansare.

Sistemul de joc
O intalnire intre doua companii consta in trei meciuri disputate la o pista de fiecare
echipa de patru jucatori, castigatoarea fiind echipa cu cea mai mare medie aritmetica a
punctajului.

Publicitatea
Organizatorii isi rezerva dreptul de a proteja interesele sponsorilor sai pe perioada de
desfasurare a competitiei.

