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االتحــاد  عضويــة  لديهــم  المشــاركين  كل  يكــون  ان  •يجــب 
الســعودي للبولينــج.

ريــال)  (مائــة  ريــال   100 للســعودي  الســنوية  العضويــة  •رســوم 
تســدد لالتحــاد الســعودي للبولينــج قبــل المشــاركة فــي البطولة. 

لــكل  بالمشــاركة  ويســمح  أيــام   5 مــدار  علــى  البطولــة  •تقــام 
الالعبيــن الرجال. 

•الــدور التمهيــدي خــالل الفتــرة مــن 7-9 مايــو 2019 يتــم لعــب 6 
خــالل  مــن  البطولــة  فــي  المشــاركين  الالعبيــن  لــكل  أشــواط 
مجموعــة  فــي  بالمشــاركة  لالعــب  الســماح  (يتــم  مجموعــات   3

واحدة فقط).

دور النصــف نهائــي (2019/5/10)
وفقــًا  العــب   48) العــب   48 اعلــى  أفضــل  الــدور  هــذا  •يدخــل 

لمجمــوع الصولجانــات).
•فــي هــذا الــدور يلعــب الالعبيــن المتأهليــن فــي مجموعــة واحــدة 
ويلعــب كل العــب عــدد 8 أشــواط. (مــع عــدم احتســاب نتائــج الــدور 

التمهيدي)

الــدور النهائي (2019/5/11)
نتائــج  احتســاب  عــدم  (مــع  18 العــب  أفضــل  الــدور  هــذا  •يدخــل 

النصــف نهائي)
•يتــم لعــب عــدد 8 أشــواط الســاعة الثامنة والنصف مســاء.

•يدخــل هــذا الــدور أفضــل 5 العبيــن ويتــم اللعب بطريقة الســلم.
•يتــم اللعــب بعــد انتهــاء الدور النهائي مباشــرة.

ً

رسوم اإلشــتراك والعضوية:

نظــام البطولة:
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•يحق لجميع الالعبين السعوديين المسجلين على موقع االتحاد 
السعودي للبولينج المشاركة في بطولة االتحاد بالمناطق.

•يسمح لالعبي دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في 
البطولة.

•يسمح للمقيمين باالشتراك في البطولة.

•فــي حــال التعــادل بيــن العــب او أكثــر فــي الــدور التمهيــدي والــدور 
نصــف النهائــي والنهائــي فــي مجمــوع النقــاط المؤهلــة لدخــول الــدور 
نصــف النهائي/النهائــي/دور الســلم يتــم الرجــوع الــي أعلــى شــوط 
وإذا اســتمر التعــادل يتــم الرجــوع للشــوط اللــي يليــه وهكــذا الــي ان 
يتــم كســر التعــادل والالعــب صاحــب الشــوط االعلــى يحتــل المركــز 

االفضل.
الالعبيــن  يمنــح  (الســلم)  النهائــي  الــدور  فــي  التعــادل  حالــة  •فــي 
يحتــل  الرميــة االعلــى  رميــة إضافيــة والالعــب صاحــب  المتعادليــن 

المركز االفضل.
•فــي حالــة هزيمــة الالعــب صاحــب المركــز االول يلعــب شــوط إضافــي 
مــع صاحــب المركــز الثانــي وفــي حالــة الفــوز يتــوج بالمركــز االول. 

وبطل البطولة.

لــكل  بالمشــاركة  ويســمح  أيــام  مــدار   علــى  البطولــة  •تقــام 
الالعبيــن الرجال. 

•الــدور التمهيــدي خــالل الفتــرة مــن  مايــو  يتــم لعــب 
خــالل  مــن  البطولــة  فــي  المشــاركين  الالعبيــن  لــكل  أشــواط 
مجموعــة  فــي  بالمشــاركة  لالعــب  الســماح  (يتــم  مجموعــات   

واحدة فقط).

دور النصــف نهائــي (
وفقــًا  العــب   ) العــب  اعلــى   أفضــل  الــدور  هــذا  •يدخــل 

لمجمــوع الصولجانــات).
•فــي هــذا الــدور يلعــب الالعبيــن المتأهليــن فــي مجموعــة واحــدة 
ويلعــب كل العــب عــدد  أشــواط. (مــع عــدم احتســاب نتائــج الــدور 

التمهيدي)

الــدور النهائي (
نتائــج  احتســاب  عــدم  (مــع  أفضــل  العــب  الــدور  هــذا  •يدخــل 

النصــف نهائي)
•يتــم لعــب عــدد  أشــواط الســاعة الثامنة والنصف مســاء.

•يدخــل هــذا الــدور أفضــل  العبيــن ويتــم اللعب بطريقة الســلم.
•يتــم اللعــب بعــد انتهــاء الدور النهائي مباشــرة.

ً

أهلية المشــاركة فــي البطولة: 

كســر التعادل:

•يجب مراعاة أوقات الصالة.
•يجــب ارتــداء المالبــس المناســبة وال يســمج (الجينــز، الكاب، الشــورت) 

ويجب ارتداء الزي المناسب للعبة البولينج.
ــاول الطعــام أو الشــراب فــي منطقــة اللعــب. ــا تن ــوع منعــا بات •ممن

•التدخيــن ممنــوع منعــًا باتــًا داخــل الصالــة ويمنــع اســتخدام الهاتــف 
المحمول أثناء المسابقات.

•ستقوم اللجنة الفنية بتحديد وقت االحماء والتدريب.
•فــي كافــة االحــوال يؤخــذ بعيــن االعتبــار قرار اللجنــة المنظمة للبطولة.

أحكام عامة:
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مواقيــت المنافســات  فــي البطولة:
Tuesday

2019/5/7
SQ 1     8:30 pm   

SQ 2     8:30 pm  

     SQ 3    8:30 pm 

Wednesday

2019/5/8

Thursday

2019/5/9

Semi-Final
Friday

2019/5/10

Saturday

2019/5/10

8-games  8:30 pm

8-games  8:30 pm
Stepladder

Directly after Final
Final

PositionالترتيبPrizes (SAR)   الجائــزة بالريــال الســعودي

SAR 10,000.00

SAR 7,500.00

SAR 5,000.00

SAR 4,000.00

SAR 3,000.00

SAR 2,000.00

SAR 1,500.00

SAR 1,000.00

SAR 750.00

SAR 750.00

SAR 750.00

SAR 750.00

SAR 500.00

SAR 500.00

SAR 500.00

SAR 500.00

SAR 500.00

SAR 500.00

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

الحادي عشر

الثاني عشــر 

الثالث عشــر

الرابع عشر 

الخامس عشــر

السادس عشر 

الســابع عشر

الثامن عشــر 

Champion

1st Runner-up

2nd Runner-up

3rd Runner-up

4th Runner-up

5th Runner-up

6th Runner-up

7th Runner-up

8th Runner-up

9th Runner-up

10th Runner-up

11th Runner-up

12th Runner-up

13th Runner-up

14th Runner-up

15th Runner-up

16th Runner-up

17th Runner-up

جوائــز البطولة:
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تزييــت البطولة:

تمنياتنــا لجميــع المشــاركين التوفيــق
لجنــة المســابقات فــي االتحــاد الســعودي للبولينج
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