Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
ZAPRASZA NA

OTWARTE DRUŻYNOWE
MISTRZOSTWA KWIDZYNA W

BOCCE NA
PIASKU
O PUCHAR KCSiR
8 września 2018 (sobota) godz. 9:00
STADION MIEJSKI W KWIDZYNIE PRZY UL. SPORTOWEJ 6
(TORY DO GRY W BOCCE NA PIASKU)
OPŁATA STARTOWA OD JEDNEJ 4 OSOBOWEJ DRUŻYNY – 100 zł

ZGŁOSZENIA DO 17 SIERPNIA 2018

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN
OTWARTYCH DRUŻYNOWYCH
MISTRZOSTW KWIDZYNA W BOCCE NA PIASKU
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - wyłonienie najlepszych drużyn w bocce na piasku,
- popularyzacja gry w bocce na piasku,
3. TERMIN I MIEJSCE: 8 września 2018 (sobota) godz. 9:00,
Stadion KCSiR przy ul. Sportowej 6 (tory do gry w bocce).
4. ZGŁOSZENIA: W turnieju mogą brać udział drużyny, które opłaciły opłatę startową w wys. 100 zł
gotówką w biurze KCSiR przy ul. Sportowej 6 lub przelewem na konto PBS o /Kwidzyn
05 8300 0009 0016 6452 2000 0010 do dnia 17.08.2018, prześlą pocztą elektroniczną
wypełnione zgłoszenie na adres ms@kcsir.pl i które zgłoszą się w dniu turnieju
na miejscu o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia zawodów.
5. UCZESTNICTWO: W turnieju biorą udział drużyny 4 osobowe (bez rezerwowych).
Uczestnicy w wieku powyżej 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju.
6. SYSTEM ROZGRYWEK: System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeniowej,
w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Przewiduje się (przy założeniu zgłoszenia się 16 drużyn)
przeprowadzenie turnieju w 4 grupach systemem każdy z każdym (dwa sety do 13 pkt). Do dalszej gry
awansują po 3 drużyny z grupy. Następnie system pucharowy (do dwóch wygranych setów do 15 pkt).
Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do ćwierćfinałów, pozostałe, rozegrają mecze D2-C3, C2-D3, B2A3 i A2 – B3. Zwycięzcy awansują do dalszych gier (1/4 finału). W trzech grupach umieszczone będą
drużyny miejscowe (rozstawione najbardziej utytułowane z MP), w czwartej grupie umieszczone zostaną
drużyny przyjezdne, które w grupie w meczach każdy z każdym będą walczyć o Mistrzostwo Kwidzyna
w bocce na piasku drużyn przyjezdnych. Punktacja w gr. zw. - 2 pkt, remis – 1 pkt, porażka – 0 pkt.
OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY KWIDZYŃSKIEJ ODMIANY GRY W BOCCE NA PIASKU
7. NAGRODY: Za miejsca I - IV w klasyfikacji końcowej oraz w klasyfikacji drużyn przyjezdnych, drużyny
otrzymają pamiątkowe puchary i pamiątkowe koszulki (drużyny za miejsca I-III).
Pozostałe drużyny otrzymają pamiątkowe statuetki.
8. UWAGI KOŃCOWE:
- przejazd, noclegi i wyżywienie drużyny przyjezdne załatwiają we własnym zakresie,
- mecze drużyny sędziują sobie sami, a wynik podają sędziemu głównemu,
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są 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,
- 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 e-mail: ms@kcsir.pl
- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów.
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