
Echipamentul de joc

Echipamentul de joc trebuie să se încadreze în limitele general acceptate ca decente.
Echipamentul jucătorilor din finală va fi compus din: 

 tricou tip „polo”, cămașă sau bluză

 pantaloni sau fustă pentru femei

 pantaloni pentru barbati

Este interzis accesul jucătorilor pe pista, sub rezerva îndepărtării din competitie, în 
următoarele cazuri: 

 în lipsa pantofilor speciali de bowling sau prezentarea acestora uzi, cu pete de ulei sau 
noroi

 cu echipament murdar sau rupt

 în maiou sau în tricou fără mâneci

 când prezintă pe echipamentul de joc slogan – uri, logo – uri, imagini sau înscrisuri 
rasiste, extremiste, șovine sau explicit sexuale, ori când dorește să intre în spațiul de 
joc cu obiecte sau alte materiale care pot sugera cele de mai sus



Regurile generale de joc

Regulile sunt cele acceptate de Regulamentul WTBA în vigoare de la data de  01.09.2019, 
completate cu regulile particulare ale turneului Septimia CHRISTMAS BOWLING CUP, după 
cum urmează:
• În cazul în care apar defecțiuni tehnice, generând o pauză necesară reparării ce depășesc 
30 minute, atunci jocul (și scorul înregistrat până la momentul respectiv pe acea pistă) va fi 
reluat din momentul reparării pistei, conform deciziei oficialilor turneului. În aceste cazuri este 
posibil să fie permis până la 5 lovituri de încălzire în funcție de decizia organizatorilor;
• În cazul lovirii cu intenție (din orice motiv) a aparatelor, mecanismelor de joc, a mobilierului 
aflat în spațiul de joc, jucătorul în culpă va fi atenționat, iar frame-ul următor va fi notat cu 0 
(zero). Dacă greșeala se repetă, atunci jucătorul în culpă va fi eliminat din joc.
• Este strict interzisă aplicarea pe tălpile pantofilor de bowling a pudrei de „talc” sau a oricărei 
substanțe similare.
• Este strict interzisă folosirea de orice substanțe chimice (pudra de talc, alcool, ball-cleaning, 
acetone etc.) în spațiul de joc și timpul desfășurșrii jocului.
• Este strict interzisă aplicarea, în timpul jocului, pe suprafața bilelor de joc a oricăror 
substanțe de curățare care conțin alcool. De asemenea este interzisă folosirea prosoapelor 
sau șervețelor de curățat bile îmbibate cu astfel de substanțe. În cazul nerespectării acestui 
paragraf și a celui anterior, jucătorii în culpă vor fi sancționați cu punctarea „zero” a jocului 
respectiv.
• Pentru orice nemulțumire legată de joc, cauzată de echipamentul tehnic al sălii sau de 
manifestările sau atitudinile celorlalți jucători, cel sau cei lezați se vor adresa oficialilor 
turneului, singurii în măsură să ia decizii cu privire la joc.
• Dacă, după tragerea la sorti a pistelor, un jucător refuză să mai joace, acesta nu are dreptul 
la returnarea taxei de intrare (sau reintrare după caz).
• Jucătorii care au primit sancțiunea de excludere din squad datorită unei infractiuni de joc din 
vina lor, nu pot solicita returnarea taxei de participare.
• Este strict interzisă, sub sancțiunea excluderii din competiție, prezența în spațiul de joc sub 
influența băuturilor alcoolice, a drogurilor sau a altor substante halucinogene, proferarea de 
cuvinte injurioase la adresa competitorilor, oficialilor turneului sau a spectatorilor, violența 
fizica sau verbală.
• Este strict interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul în spațiul de joc.



Având în vedere că această competiție este una de masă și nu profesionista, răspunderea 
asupra stării de sănătate generate de participarea la aceasta competiție revine în totalitate 
participanților. Prin înscrierea în concurs fiecare participant certifică pe propria răspundere că 
este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru competiția la care ia parte, ca a luat 
la cunostință de prevederile prezentului regulament și că le-a acceptat.


