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I Nocny Turniej Kręglarski

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników kręgli klasycznych do wspólnej sportowej zabawy na I
Nocnym Turnieju Kręglarskim , który odbędzie się 12 czerwca (piątek) od godz. 20.00.Turniej ten jest jedną
z imprez towarzyszących obchodom Dni Brzeska 2015. Ze względu na swój nocny charakter turniej
kręglarski przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich i zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:
OPEN kobiety oraz OPEN mężczyźni. Zawodnicy będą mieli do oddania po 60 rzutów do pełnych, a
będziemy grać tylko przy nowym oświetleniu LED torów kręglarskich.
REGULAMINI NOCNY TURNIEJ KRĘGLARSKI – 12.06.2015.1.
ORGANIZATORBrzeski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Brzesku2.
MIEJSCE TURNIEJUKręgielnia BOSiR, ul. Browarna 13 a, 32-800 Brzesko3.
TERMIN12 czerwca 2015 r. (piątek)Start: godz. 20.00ZGŁOSZENIA przyjmowane są bezpośrednio w dniu
turnieju, najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem !!!4.
KATEGORIE WIEKOWE5) kobiety OPEN6)
mężczyźni OPENTYLKO OSOBY PEŁNOLETNIE5. WARUNKI UCZESTNICTWA- turniej indywidualny dostępny
dla wszystkich chętnych (zarówno amatorów jak i zawodników z licencją- klasyﬁkacja łączna)- obowiązuje
strój i obuwie sportowe (zamienne)- w dniu turnieju każdy uczestnik własnym podpisem potwierdza
zapoznanie się i akceptację regulaminu.- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają
przeciwwskazań lekarskich do udziału w turnieju kręglarskim- WPISOWE: 10 zł/osoba6. CELE TURNIEJUpopularyzacja kręglarstwa- promowanie aktywnego wypoczynku7.
SPRAWY FINANSOWE- Koszty
organizacji i prowadzenia turnieju ponosi organizator- Koszty dojazdu, wyżywienia, wpisowe, ubezpieczenia
zawodnicy pokrywają we własnym zakresie8.
ZASADY TURNIEJU:- start zawodników odbywa się w
kolejności zgłoszeń w systemie blokowym – po 4 zawodników- startujemy o godzinie 20.00- GRAMY TYLKO
PRZY OŚWIETLENIU LED TORÓW KRĘGLARSKICH!!!- w kategorii OPEN zawodnicy oddają po 60 rzutów do
pełnych (po 15 na każdym torze w czasie 6 minut/tor)- o miejscu końcowym decyduje w kolejności: suma
zbitych kręgli, liczba „dziewiątek”, liczba rzutów zerowych, liczba „ósemek”.- FINAŁ: 8 najlepszych
zawodników w kategorii MĘŻCZYZN i 4 najlepsze zawodniczki w kategorii KOBIET.9. NAGRODY:- zwycięzcy
otrzymają medale oraz puchary.10. POSTANOWIENIA OGÓLNE• Zawodnicy odpowiadają materialnie za
szkody wyrządzone w wyniku użytkowania sprzętu do gry niezgodnie z regulaminem• Organizator nie
bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju•
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązuje się
do powiadomienia zawodników o wprowadzonych zmianach• Każdy z zawodników przed rozpoczęciem
turnieju musi zaakceptować zasady regulaminu, co jest warunkiem przystąpienia do rozgrywek•
Za
rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada• Za zaistniałe wypadki niezawinione przez
organizatora, nie ponosi on odpowiedzialności
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