KWIDZYŃSKIE CENTRUM SPORTU i REKREACJI
ZAPRASZA NA

XVIII INDYWIDUALNE
MISTRZOSTWA
KWIDZYNA
W

BOULES

10 września 2017 r. (niedziela) GODZ. 10

00

STADION MIEJSKI W KWIDZYNIE
UL. SPORTOWA 6 (BIEŻNIA)
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ NA MIEJSCU
W GODZ. 9:30 – 9:50
OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MUSZĄ POSIADAĆ PISEMNĄ ZGODĘ RODZICÓW
LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ W TURNIEJU (na druku KCSiR)

OPŁATA STARTOWA – 5 ZŁ OD JEDNEJ OSOBY
SYSTEM ROZGRYWEK UZALEŻNIONY OD IL. ZGŁ.
PRZEWIDUJE SIĘ 6 RUND SYSTEMEM
SZWAJCARSKIM (Buholtz).
CZAS – 25 MINUT + RZUT „ŚWINKĄ”
ZA ZAJĘCIE I - IV MIEJSC PUCHARY.
PRZEPISY GRY MOŻNA OTRZYMAĆ W KCSiR

ZAPRASZAMY !!!
www.kcsir.pl

REGULAMIN XVIII INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTW KWIDZYNA W BOULES
O PUCHAR KCSiR

1. ORGANIZATOR :
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

www.kcsir.pl
2. CEL IMPREZY :
- Popularyzacja gry w boules,
- Zapewnienie czynnego wypoczynku,
- Wyłonienie najlepszych zawodników.

3. TERMIN I MIEJSCE :
10.09.2017 (niedziela) godz. 10:00, Stadion KCSiR w Kwidzynie przy ul. Sportowej 6 (bieżnia)
Zgłoszenia: 9:30 – 9:50
4. UCZESTNICTWO :
W turnieju mogą startować osoby, które zgłosiły się do turnieju o wyznaczonej godzinie
i opłaciły opłatę startową w wysokości 5 zł. od jednej osoby.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
na udział w turnieju

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA :
Turniej zostanie przeprowadzony w kategorii OPEN wg. przepisów gry w boules.
System rozgrywek ustalony zostanie na miejscu i uzależniony jest od ilości zgłoszeń, ale przewiduje się:
SYSTEM SZWAJCARSKI (Buholtz) - 6 rund (po 25 minut + ewentualnie dodatkowy rzut „świnka”),

6. NAGRODY :
Za zajęcie miejsc I – IV pamiątkowe puchary

7. SPRAWY KOŃCOWE :
- Wszystkie sprawy organizacyjne zostaną ustalone na spotkaniu z
uczestnikami przed rozpoczęciem turnieju,
- Osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem zawodów, a zgłaszając swój
udział do turnieju oświadczają, że są zdrowi, zdolni do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
- Wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora zawodów,
- Wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów
podczas imprezy do celów marketingowych,
- Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnikom zawodów,
- Uczestnicy w zawodach startują na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi
imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń,
- Wszelkich informacji udziela Marek Sroka tel.(55) 279-38-66, k.509-39-39-79
- We wszystkich sprawach spornych oraz sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje
organizator turnieju.

