RULES & REGULATIONS
1.
Championship Organization and Sanction
The SBF Masters Men Champioship is organized by the Saudi Bowling
Federation and sanctioned by Saudi Ministry of Sport & Saudi Olympic
Committee. It will be conducted in accordance to the World Bowling
Playing Rules.

القواعد والشروط
 التنظيم واالعتماد.1
تقام بطولة االتحاد لألساتذة رجال تحت إشراف االتحاد السعودي للبولينج وهي بطولة رسمية معتمدة من
. تطبق في البطولة لوائح االتحاد الدولي للبولينج.وزارة الرياضة السعودية واللجنة األوملبية العربية السعودية

2.
Eligibility, Registration and Fees:
The top 24 bowlers in the SBF general ranking 2021 will qualify after
the end of the last SBF individual open tournament for men for the
same season to participate in the SBF Masters.
All local participants must show proof by producing their membership
cards or receipts for membership fees. All participants from outside
Saudi Arabia must obtain approval from their respective National
Tenpin Bowling Associations.

: التسجيل و األهلية ورسوم التسجيل.2
 بعد انتهاء آخر بطوالت االتحاد السعودي الفردية املفتوحة2021  العب في التصنيف العام24 يتأهل أفضل
.للرجال لنفس املوسم للمشاركة في بطولة االتحاد لألساتذة
على.على جميع املشاركين إظهار بطاقة عضوية االتحاد السعودي للبولينج أو إيصال سداد رسوم العضوية
جميع املشاركين من خارج اململكة العربية السعودية الحصول على موافقة االتحاد املحلي للبولينج في دولته
.للمشاركة في البطولة

2.1 All Registers must be SBF members, paying the 100 SAR
membership fee for the same year of the competition.
3.
Substitutions
No substitute player may be registered in the absence of a qualified
player at any stage that deserves a prize money. The player who is
absent is considered last in the ranking and receives the last place
award. The tournament director can allow the participation of a baser
player if needed.
4.
Tie Breaking Procedure
4.1. In the event that there is a tie between two or more players, the
player who scored the highest match over all gets the highest ranking,
and in the event of a tie continue between two or more players, the
second highest match is considered until the tie break.
5.
Scoring:
Correction score during the game will be approval and supervision of
the referee.
6.
Bowlers Attire
Bowlers are requested to be dressed for their events with a sense of
decorum. Men bowlers are not permitted to wear jeans, shorts, shirt
and caps. Must dressed the official tournament T-shirt.

 يجب على جميع املشاركين تسديد رسوم العضوية السنوية باالتحاد السعودي للبولينج بمبلغ وقدره.2.1
. ريال) مائة ريال سعودي للعام الذي تقام فيه البطولة100(
 الالعبين االحتياط.3
 ويعتبر الالعب ا.ال يحق تسجيل أي العب بديل في حال غياب العب متأهل ألي مرحلة تستحق جائزة مالية
 ويمكن ملدير البطولة السماح.ملتغيب حاصل على املركز األخير في الترتيب ويتسلم جائزة املركز األخير
.بمشاركة العب مكمل في حال الحاجة لذلك

 آلية حسم التعادل.4
 في حال وجود تعادل بين العبين أو أكثر فإن الالعب الحاصل على أعلى شوط في جميع األشواط يتصدر.4.1
الترتيب وفي حال استمرار التعادل بين العبين أو أكثر يتم النظر إلى ثاني أعلى شوط وهكدا إلى أن يتم حسم
.التعادل
 النتائج.5
.تقع مسئولية مراقبة تسجيل وتصحيح النقاط واعتمادها على مدير البطولة
 املظهرالعام.6
 ويمنع.على الالعبين االلتزام بارتداء الزي الرياض ي املناسب والتحلي بالروح الرياضية واللباقة خالل املشاركة
 ويلزم ارتداء. و غطاء ال رأس، و القميص العادي،) أو السراويل القصيرة (الشورت،للرجال ارتداء الجينز
.القميص الرسمي للبطولة
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7.

 نظام اللعب.7

Format
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8.
Slow Bowling
8.1 A bowler who is in readiness to step on the approach to deliver a
ball, shall have the following rights and obligations. They may claim
right of way over anyone moving to the approach or preparing to bowl
on the lane immediately on their left.
8.2 Players shall be ready to bowl when it is their turn should not delay
to go to the approach, is a lane immediately adjacent to them on the
left and right side is clear.
8.3 The following penalties shall be imposed on intentional bowler(s)
delay the play:
8.3.1 Warning.
8.3.2 Yellow Card. In addition to delete the result of the current frame
8.3.3 Red card, and exclusion from the tournament
9.
Protest
9.1 Scores - Must be submitted in writing to the Tournament Director
or their Assistants within30 minuets of the event. In the case of the last
match, such protests, if any should be addressed to the same officials
before prize presentation in writing. Fees of 200 riyals (two hundred
Saudi riyals) are paid. The value of the objection will be refunded if the
objection is accepted in form and in substance. No protest made after
the prize presentation will be entertained.
a.
Foul - Must be brought to the attention of the Referee before the
delivery of the next ball. No complaints made after the 2nd ball has
been bowled shall be entertained.
9.2 Eligibility - Must be submitted in writing to the Tournament
Directors or their Assistants within one hour of the first infringement or
before the next round or prize presentation or whichever is earlier.

 تأخيراللعب.8
ق
ل
 لديهم حق إيقاف. على الالعبين من لهم حق الدخو على منطقة االقتراب االلتزامات والحقو التالية.8.1
.أي تحرك أو استعداد للدخول على منطقة االقتراب على املسارات التي جهة اليسار

ً
ً
 يجب أن يكون الالعب جاهزا تماما عندما يحين دوره في اللعب وال يتعمد التأخر في الدخول على منطقة.8.2
. عند وضوح جاهزية املسارات التي جهة اليمين وجهة اليسار له،االقتراب
. الالعبين املتعمدين التأخير في اللعب/ تقع العقوبات التالية على الالعب.8.3
.  اإلنذار.8.3.1
. إضافة إلى شطب نتيجة املربع الذي حصل خالله على املخالفة. البطاقة الصفراء.8.3.2
. البطاقة الحمراء واالستبعاد من البطولة.8.3.3
 االعتراض.9
ً
 وفي. يرفع أي اعتراض على النتائج ملدير البطولة أو مساعديه مكتوبا خالل نصف ساعة بعد انتهاء اللعب9.1
ً
 يجب أن يتم رفع االعتراض ملدير البطولة أو مساعديه مكتوبا قبل،حال كان االعتراض بعد الدور النهائي
 ريال (مائتان ريال سعودي) قيمة االعتراض ترد في حال قبول200  وتسدد رسوم.بداية حفل توزيع الجوائز
ً
ً
. لن يتم النظر في أي اعتراض يرفع بعد توزيع الجوائز.االعتراض شكال وموضوعا

 ولن يتم النظر في أي أخطاء بعد لعب،يتم إبالغ الحكم بأي خطأ يحدث قبل البدء في الرمية التالية للكرة.أ
.رميتين للكرة
ً
 أي اعتراض على أهلية مشاركة أي العب يجب رفعها مكتوبة إلى مدير البطولة أو مساعديه خالل ساعة9.2
. ولن يتم النظر في أي اعتراض يتم تقديمه بعد انتهاء املدة املحددة.واحدة من انتهاء أول مشاركة لالعب

10.
Altering of Bowling Ball Surface
Altering the surface of bowling balls is allowed in a designated area
during the official practice session, during the practice session
immediately preceding a competition round. A player may reservice the
ball between Rounds, and they may not reservice the ball during or
between games. The adjusted ball will be eleminated till the end of the
squad.If the player is warned for the second time, he will be
permanently removed from the tournament.

 تعديل سطح الكرة.10
 واثناء التدريبات،يسمح بالتعديالت على سطح الكرة خالل توقيتات محددة لذلك أثناء التدريبات الرسمية
،Roun1, Round2 : يسمح لالعب بالتعديالت على سطح الكرة بين امل راحل (مثال.التي تسبق بدأ البطولة
 ويتم سحب الكرة التي تم عليها.) وال يسمح لالعب بالتعديل على سطح الكرة بين أشواط اللعب...Round 3
ً
. وفي حال إنذار الالعب للمرة الثانية يتم شطبه من البطولة نهائيا.التعديل حتى انتهاء املرحلة

11.
Health and Safety Protocol:
Everyone in the bowling center during the competition time, either
inside the bowling center or in the area around it, SBF members,
Bowlers and Staff must follow the protocol approved by the MOH, MOS
and SBF. In addition, the additional requirement for health and safety
in the Bowling Sport. Smoking is forbidden while playing.

 تعليمات األمن والسالمة.11
 ممثلي، سواء داخل املركز الرياض ي أو في املنطقة املحيطة باملركز من،على جميع املشاركين في أي بطولة
 و، اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، والالعبين وفريق العمل في املركز،االتحاد السعودي للبولينج
 إضافة إلى ذلك االلتزام باتباع تعليمات األمن والسالمة املعتمدة.وزارة الرياضة و االتحاد السعودي للبولينج
ً
. كما ويمنع التدخين نهائيا أثناء اللعب.داخل مركز البولينج

12.
Technical Committee:
The technical committee is only entitled to interpret the articles of
these regulations and amend them, or to add or remove articls from
them in a manner that meets the terms of these regulations. The
technical committee has the right to decide on everything that was not
mentioned in these regulations.

 اللجنة الفنية للبطولة.12
يحق للجنة الفنية فقط تفسير مواد هذه الالئحة والتعديل عليها أو إضافة أو إلغاء مواد منها بما يحقق
. كما يحق للجنة الفنية البت في كل ما لم يرد في هذه اللوائح.املصحلة من هذه اللوائح
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Shark
Oil Pattern Distance
Forward Oil Total
Tank Configuration

44
20.6 mL
Only A

Reverse Brush Drop
Reverse Oil Total
Tank A Conditioner

Cleaner Ratio Main Mix
NA
Cleaner Ratio Back End Mix
NA
NA
Cleaner Ratio Back End Distance
Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200| 1 = 100
This Pattern Up Loaded From Slot # 6 In Lane Machine On
7/7/2011 12:42 PM

Forward
Reverse
Combined

11
1.64 mL
ICE

Oil Per Board
Volume Oil Total
Tank B Conditioner

40 ul
22.24 mL
FIRE

