KWIDZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI
ORAZ KAWIARNIA W KOMPLEKSIE WIDOWISKOWO SPORTOWYM

ZAPRASZAJĄ NA

XXI INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE
MISTRZOSTWA KWIDZYNA

W DARTA
O PUCHAR KCSiR

17.03.2018 r. (sobota)

GODZ.

10

00

KAWIARNIA W KOMPLEKSIE WIDOWISKOWO SPORTOWYM
W KWIDZYNIE PRZY UL. WIEJSKIEJ 1A
ZGŁOSZENIA 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNIEJU

TURNIEJ INDYWIDUALNY (OPEN) - 501 (D.O.)
TURNIEJ INDYWIDUALNY KOBIET ZOSTANIE PRZEPROWADZONY
W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SIĘ MINIMUM 5 ZAWODNICZEK

TURNIEJ DRUŻYNOWY (OPEN) – DR.2 OSOBOWE
ROZGRYWKI ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE NA TARCZACH SIZALOWYCH

OPŁATA STARTOWA DO TURNIEJU WYNOSI 5 ZŁ OD JEDNEJ OSOBY

NAGRODY: W TURNIEJU INDYWIDUALNYM (OPEN) PUCHARY ZA MIEJSCA I – IV,
W TURNIEJU DRUŻYNOWYM I W KAT. KOBIET PUCHARY ZA MIEJSCA I-III
ORAZ DROBNE NAGRODY RZECZOWE

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN TURNIEJU MOŻNA OTRZYMAĆ
W BIURZE KCSiR UL. SPORTOWA 6 ORAZ NA STRONIE

www.kcsir.pl
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA MAREK SROKA TEL. (055) 279-38-66, k. 509 39 39 79

e-mail: ms@kcsir.pl
W TURNIEJU MOGĄ STARTOWAĆ OSOBY PEŁNOLETNIE

ZAPRASZAMY

REGULAMIN
XXI INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH
MISTRZOSTW KWIDZYNA W DARTA
O PUCHAR KCSiR
1.

ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

2.

WSPÓŁORGANIZATOR: Kawiarnia w Komleksie Widowiskowo Sportowym w Kwidzynie

3.

TERMIN I MIEJSCE: 17 MARCA 2018 godz. 10:00 (zgłoszenia 30 minut przed rozpoczęciem)
KAWIARNIA W KOMLEKSIE WIDOWISKOWO SPORTOWYM
W KWIDZYNIE PRZY UL. WIEJSKIEJ 1A

4.

UCZESTNICTWO: W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni powyżej 18 lat.
Opłata startowa do turnieju wynosi 5 zł od jednej osoby.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA: Turniej zostanie rozegrany w kategorii OPEN indywidualnie i drużynowo
(2 osoby). System rozegrania turnieju indywidualnego - do dwóch
przegranych meczów.
System rozegrania turnieju drużynowego, zostanie ustalony na
miejscu. Turniej w kategorii kobiet zostanie rozegrany w przypadku
zgłoszenia się minimum 5 kobiet. Mecze w turnieju indywidualnym
rozgrywane będą do dwóch zwycięskich legów przy limicie pkt. (501 D.O.).
Mecz o I miejsce w kat. OPEN - do trzech wygranych legów. Turniej
drużynowy - 2 osoby 501 D.O. – do dwóch wygranych legów.
Godzina rozpoczęcia turnieju drużynowego uzależniona będzie od ilości
wolnych tarcz do gry.
6.

NAGRODY: Za miejsca I-V indywidualnie OPEN oraz I-III w kat. kobiet i w turnieju drużynowym pamiątkowe
puchary ufundowane przez KCSiR oraz drobne nagrody rzeczowe.

7. SPRAWY KOŃCOWE:
- Turniej zostanie przeprowadzony na tarczach sizalowych zgodnie z zasadami gry w darta,
- Jako pierwszy (do bulla) rzut wykonuje zawodnik wyczytany jako pierwszy (wyżej wpisany) w drabince
turniejowej,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na miejscu rozgrywania
turnieju,
- uczestnicy w turnieju startują na własną odpowiedzialność i zrzekają się wszelkich roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy, na wypadek odniesionych szkód i obrażeń,
- czas oczekiwania na zawodnika po wyczytaniu – 2 min. Po wyczytaniu zawodnicy udają się na stanowisko, którego
numer ogłoszono,
- mecze sędziują sami uczestnicy turnieju,
- po zakończonym meczu, zwycięzca podaje wynik sędziemu zawodów,
- jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę,
- wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania ładu i porządku na terenie całego lokalu w którym zostanie
rozegrany turniej,
- wszelkich informacji udziela Marek Sroka tel.279-38-66, k. 509 39 39 79
- wszystkie osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy KCSiR.
Zgłaszając swój udział w imprezie oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach i startują na własną
odpowiedzialność,
- osoby uczestniczące w turnieju 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,
- we wszystkich sprawach spornych oraz sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator ]
turnieju,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie rozgrywania
zawodów,
- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu

