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Definitii

1.1

Sistemul competitional

Romanian Corporate Sports - Bowling atrage intr-un sistem competitional unic jucatori
amatori bowling, din cadrul celor mai importante companii din Romania.

1.2

Organizatorul

Calitatea de organizator si coordonator al competitiei ii revine companiei MPG.

2

Drept de joc

La baza sistemului stau principiile de fair-play si respect reciproc, motiv pentru care MPG
considera ca toti jucatorii inscrisi trebuie sa respecte conditiile stipulate la Capitolul 2.

2.1

Lot participant

Fiecare lot participant poate fi compus din minimum cinci, maximum cincisprezece
jucatori, lotul fiind valabil pentru campionatele de darts, bowling si biliard.

2.2

Dreptul de joc

Au calitatea de jucatori in Romanian Corporate Sports acei angajati ai companiilor
inscrise care figureaza in lotul definitivat inaintea inceperii competitiei, pana la o data
comunicata de coordonatorul acesteia.
Odata cu inscrierea, echipele garanteaza calitatea de angajat a fiecaruia dintre jucatorii
lor (acesta trebuie sa detina de cel putin trei luni fata de data inscrierii un contract de munca
full-time sau o relatie de munca exclusiva si de tip full-time, pe termen nelimitat sau limitat
la minimum un an, cu compania pe care o reprezinta sau sa fie actionar majoritar al
acesteia).
Certificarea calitatii de angajat a fiecarui membru al echipei este conferita de adeverinta
eliberata in acest sens de compania pe care o reprezinta.
In cazul in care se constata ca o echipa a inscris pe foaia de joc si/sau a folosit un jucator
care nu respecta prevederile de la Capitolul 2, aceasta poate fi sanctionata, inclusiv cu
eliminarea din competitie.

2.3

Inlocuirea jucatorilor

In momentul in care un jucator isi inceteaza relatia contractuala cu o companie
participanta in campionat, acesta isi pierde dreptul de a fi jucator in lotul acelei companii. In
acest caz, managerul echipei in cauza are datoria sa-i informeze in cel mai scurt timp pe

organizatori. Managerul are dreptul sa inlocuiasca jucatorul respectiv cu un altul, cu
minimum doua zile inaintea urmatoarei intalniri, caz in care este necesara atat dovedirea
intreruperii relatiilor de munca pentru jucatorul eliminat, cat si intrunirea tuturor conditiilor
din regulament pentru jucatorul nou-introdus.
Pe perioada competitiei, echipele pot sa adauge sau sa inlocuiasca jucatori, in limita
numarului maxim de jucatori din lot si respectand, in cazul jucatorilor nou-adaugati, toate
conditiile legate de participarea in campionat din partea echipei respective, enuntate in
acest regulament sau anuntate de organizatori.
Un jucator cu clasament in competitiile profesioniste nationale sau internationale de
bowling nu are drept de joc in campionat.
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3.1

Reguli de comunicare si organizare
Managerul echipei

Managerul echipei este reprezentantul desemnat pentru intermedierea relatiei cu
organizatorul si cu toti membrii propriei echipe pe intreaga perioada de desfasurare a
competitiei. Acesta are sarcina de a confirma lotul care va reprezenta compania si de a se
asigura de respectarea obligatiilor ce rezulta din calitatea de echipa participanta la
campionat.
Managerul poate avea, concomitent, si calitatea de jucator.

3.2

Observatorul de joc

La toate evenimentele din cadrul competitiei, reprezentantul MPG de la masa oficiala
este autoritatea suprema in privinta organizarii. Acesta vegheaza asupra bunei desfasurari a
competitiei si ia masurile necesare, inaintea, in timpul si dupa desfasurarea meciurilor, in
cazul aparitiei unor probleme organizatorice sau a unor abateri de la prezentul regulament.

3.3

Comitetul de conducere

Comitetul de conducere este forul suprem al campionatului, deciziile acestuia fiind
definitive si irevocabile.
Comitetul de conducere intruneste Comisia de disciplina, insarcinata cu analizarea
tuturor abaterilor disciplinare savarsite cu prilejul desfasurarii meciurilor, a sesizarilor,
reclamatiilor si cu dictarea sanctiunilor, in conformitate cu prezentul regulament, cu ghidul
jucatorului si cu regulamentele oficiale publicate de federatiile internationale. Hotararile
Comitetului de conducere, referitoare la sanctiuni sau la eventuale modificari de
regulament, le vor fi comunicate in cel mai scurt timp managerilor echipelor.

3.4

Starea de sanatate

Alegand sa participe in meciurile din cadrul campionatului, jucatorii isi asuma intreaga
raspundere pentru starea lor de sanatate. Prin prezentul regulament, conducerea Romanian
Corporate Sports le aduce la cunostinta jucatorilor inscrisi necesitatea efectuarii de catre
acestia a unui control medical periodic si a unuia inainte de a participa la primul eveniment
din campionat, riscul neefectuarii acestor controale medicale revenindu-le in totalitate
jucatorilor.
Niciunui jucator nu ii este permis sa foloseasca un echipament sau orice altceva ce-i
poate pune in pericol integritatea fizica, lui sau altui jucator, incluzand orice fel de bijuterii.

3.5

Arbitrajul

Partidele nu vor beneficia de arbitru, jucatorii arbitrandu-se singuri. Eventualele
neintelegeri urmeaza a fi rezolvate pe cale amiabila. Toti jucatorii participanti inteleg sa
respecte prezentul regulament, urmat de ghidul jucatorului, publicat pe site-ul oficial al
competitiei, si de regulamentele oficiale, publicate de federatiile internationale.
Abaterile disciplinare vor fi analizate de catre Comisia de disciplina a campionatului,
sanctiunile urmand a fi aplicate conform regulamentelor oficiale publicate de federatiile
internationale. De asemenea, organizatorul isi rezerva dreptul de a introduce si de a pune in
aplicare si alte sanctiuni decat cele prevazute in acestea.

3.6

Foaia de joc

In cazul in care un jucator nu prezinta inainte de inceperea partidei actul de identitate
emis de autoritatile statului, acesta nu poate participa la joc. Organizatorii isi rezerva dreptul
de a solicita in orice moment prezentarea actului de identitate al jucatorilor, pentru
indepartarea oricarei suspiciuni in timpul desfasurarii meciurilor din cadrul campionatului.
Dupa incheierea jocului, reprezentantii echipelor au obligatia sa semneze foaia de
joc, pentru certificarea rezultatului. In cazul in care echipele refuza sau uita sa semneze foaia
de joc, scorul final va fi cel anuntat de organizator.
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4.1

Format competitional
Intalnire

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.

4.2

Faza grupelor

Formatul propus presupune o grupa de patru echipe. Fiecare echipa va disputa in cadrul
grupei intalniri dupa sistemul “fiecare cu fiecare”. La finalul celor trei etape din Faza
grupelor, toate echipele se califica in Faza finala, insa pozitia in clasament va conta in
distribuirea acestora pe tabloul final.

4.3

Faza finala

Faza finala a campionatului presupune o competitie eliminatorie intre echipele
calificate. Formatul Fazei finale presupune un tablou eliminatoriu de patru, distribuirea
echipelor facandu-se dupa sistemul “cel mai bine clasat in grupa joaca impotriva ultimului
loc”.
Faza finala include si finala mica, precum si o serie de evenimente complementare,
realizate special pentru a crea o atmosfera placuta si relaxanta pentru participanti si invitatii
acestora.

4.4

Reprogramarile
Amanarea si reprogramarea intalnirilor din cadrul campionatului pot fi aprobate de

organizator numai in conditii extreme si numai in cazul in care nu conduc la perturbarea
calendarului competitional.
Disputarea unei intalniri din Faza grupelor in afara zilelor si a orelor anuntate in
programul oficial poate fi luata in calcul de organizatori doar in urmatoarele conditii:
 Ambele echipe sunt de acord cu disputarea intalnirii intr-o alta zi si la o alta ora decat
cele anuntate in programul oficial.
 Ambele echipe trebuie sa confirme asta prin trimiterea unui e-mail catre organizatori.
 Intalnirea se disputa pana la finalizarea ultimei etape din Faza grupelor.
 Anumite aspecte din logistica intalnirii intra in responsabilitatea echipelor. Echipele
sunt responsabile de plata chiriei pistei de bowling.
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Clasament Bowling:

In stabilirea clasamentului din Faza grupelor primeaza, in ordine: numarul de intalniri
castigate, punctajul mediu/meci (calculat pentru toate meciurile disputate din toate
intalnirile de catre echipa respectiva), rezultatul intalnirii directe.
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Important!

Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge cererea de inscriere a unei companii in
cadrul prezentului campionat, precum si de a aduce in orice moment completari si modificari
prezentului regulament, inclusiv in ceea ce priveste formatul de joc, acestea fiind menite a
conduce la buna desfasurare a competitiei. Orice modificare ulterioara publicarii prezentului
regulament va fi adusa, in cel mai scurt timp, la cunostinta participantilor.
Alegand sa participe in meciurile din cadrul Romanian Corporate Sports, jucatorii isi
asuma intreaga raspundere pentru starea lor de sanatate. Prin prezentul regulament,
conducerea campionatului le aduce la cunostinta jucatorilor inscrisi necesitatea efectuarii de
catre acestia a unui control medical periodic si a unuia inainte de a participa la primul lor
meci din campionat, riscul neefectuarii acestor controale medicale revenindu-le in totalitate
jucatorilor.
Prin inscrierea in Romanian Corporate Sports, jucatorii inteleg pe deplin riscurile
practicarii sportului, printre care se numara si accidentarile grave si alte posibile efecte
negative asupra starii de sanatate. Jucatorii consimt, prin inscrierea lor, ca, in cazul unui
eveniment nedorit aparut in timpul disputarii unui meci din cadrul campionatului, sa nu
formuleze nicio pretentie sau plangere impotriva organizatorului competitiei.
Inscrierea in Romanian Corporate Sports si participarea unui jucator la oricare dintre
meciurile desfasurate sub licenta acestui campionat presupun angajamentul implicit al
jucatorului de a accepta si respecta prezentul regulament, ghidul jucatorului precum si
regulamentele internationale oficiale, in cazul in care nu exista prevederi contrare in
prezentul regulament si in ghidul jucatorului.
Prin inscrierea in sistemul Romanian Corporate Sports, se considera ca jucatorii sunt
implicit de acord:
- sa cedeze MPG toate drepturile asupra imaginii (singur(a) si/sau in grup), statica sau in
miscare pe perioada participarii la meciurile competitiei si/sau alte evenimente organizate
sub egida campionatului;
- sa recunoasca dreptul MPG de a inregistra si utiliza datele personale (exemplu: nume, date
biografice, infatisare, voce si performanta in joc), utilizand orice suporturi media (inclusiv

audio, foto si video), in scopul prezentarii si prelucrarii rezultatelor, promovarii Romanian
Corporate Sports si oricaror evenimente desfasurate in legatura cu acest sistem;
- sa nu aiba niciun fel de pretentie materiala sau de orice alta natura impotriva Romanian
Corporate Sports si/sau MPG in legatura cu exercitarea de catre acestea a drepturilor
indicate mai sus;
- sa participe la activitati promotionale ale Romanian Corporate Sports, daca exista o
solicitare din partea conducerii campionatului si/sau MPG si exista disponibilitatea necesara.
In afara de prevederile regulamentului, organizatorul isi rezerva dreptul aplicarii unor
penalizari suplimentare (suspendarea temporara a dreptului de participare sau excluderea
din campionat), in situatia in care un jucator/o echipa nu respecta prevederile acestora
si/sau afecteaza buna desfasurare a campionatului si/sau ii aduce prejudicii de imagine.

