
REGULAMIN 

„Kręglarski Turniej Zakładów Pracy i Służb Mundurowych” 

Kręgielnia OSiR, 11-12.05.2019 r. 

1.Cel: 

 Popularyzacja gry w kręgle. 

 Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

2. Organizator: 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz. 

 Przedstawiciel Organizatora: Tomasz Bieliński, tel. 693-368-377, mail. 

imprezy@osirraciborz.pl 

3. Termin i miejsce: 

 11.05.2019 r. – Kręgielnia OSiR (Finały drużynowe, eliminacje do turnieju 

indywidualnego). 

 Rozpoczęcie turnieju – sobota 11.05.2019 r., godz. 9.00 - (Finały 

drużynowe, eliminacje do turnieju indywidualnego). 

 Rozpoczęcie rundy finałowej turnieju indywidualnego – niedziela 

12.05.2019 r., godz. 9.00 

4. Uczestnictwo:  

 Prawo startu w turnieju mają drużyny reprezentujące służby mundurowe 

oraz zakłady pracy. 

 Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do przedstawiciela Organizatora 

prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej drużyny, składającej się z 4 

zawodników (bez względu na płeć). 

 Zgłoszenie musi być potwierdzone pieczęcią zakładu pracy i podpisem 

uprawnionego pracownika. 

 Dopuszcza się zgłoszenie do składu drużyny maksymalnie 2 pracowników 

firm outsourcingowych, świadczących usługi na rzecz danego zakładu 

pracy lub pracowników zatrudnionych na zasadach umowy-zlecenia. 

 Skład drużyny mogą stanowić wyłącznie osoby pełnoletnie. 

 W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które wyraziły 

pisemne zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie 

wizerunku. 

 

 



5. Zgłoszenia i wpisowe 

 Zgłoszenia (karta zgłoszeniowa, zgody i oświadczenia) należy dostarczyć 

do przedstawiciela Organizatora w Raciborzu, ul. Zamkowa 4 (Kryta 

Pływalnia H2Ostróg) w terminie do dnia 26.04.2019 r. godz. 15.00. 

 Wpisowe (opłatę startową) w kwocie 60,00 zł od drużyny należy wpłacić 

w kasie OSiR w dniu zgłoszenia drużyny 

6. Sposób przeprowadzenia turnieju 

Turniej drużynowy: System rozgrywek  60 rzutów do pełnych po 15 na 

każdym z czterech torów. Gra prowadzona jest blokowo tzn. czterech 

zawodników ustawia się po jednym na każdym torze. Każdy wykonuje 5 rzutów 

próbnych.  Potem na sygnał sędziego zawodnicy wykonują rzuty zaliczane do 

punktacji turnieju. Po 15 rzutach następuje zmiana torów w następujący sposób: 

 z toru nr 1 na tor nr 2 potem na tor nr 4 i na końcu na tor nr 3 

 2-1-3-4 

 3-4-2-1 

 4-3-1-2 

Na wynik drużyny składa suma wyników indywidualnych. O kolejności drużyn 

decyduje lepszy wynik drużyny. Gdy wyniki są takie same wtedy decydujący jest: 

 Lepszy wynik indywidualny najlepszych zawodników porównywanych 

drużyn. 

 Lepszy wynik indywidualny kolejnych zawodników. 

Turniej indywidualny: 

Na podstawie wyników indywidualnych z turnieju drużynowego tworzona jest 

lista startowa do turnieju indywidualnego, do którego kwalifikuje się 12 

najlepszych zawodników (kobiet i mężczyzn).  O kolejności na liście startowej 

decyduje lepszy wynik, w następnej kolejności lepszy wynik na 15 rzutów. 

W finale zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc na 

liście startowej. System rozgrywek jak w turnieju drużynowym.  

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna na 120 rzutów, czyli suma 

wyników z turnieju drużynowego i turnieju finałowego. O kolejności miejsc w 

klasyfikacji na 120 rzutów decyduje suma uzyskana punktów z dwóch dni 

turnieju.  

 

 



7. Klasyfikacja: 

 Drużynowa. 

 Indywidualna mężczyzn. 

 Indywidualna kobiet. 

8. Zasady finasowania: 

 Koszty organizacyjne pokrywa Organizator. 

 Wpisowe przeznaczone zostanie na zakup nagród rzeczowych dla 

uczestników.  

9. Postanowienia końcowe: 

 W zależności od ilości zgłoszonych drużyn zostanie przyporządkowana 

godzina startu poszczególnym drużynom. Godzinny harmonogram startu 

zostanie ogłoszony do 30.04.2019 r.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia 

uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Każdy uczestnik bierze 

udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Podpisując „Oświadczenia” 

zawodnik potwierdza, iż stan jego zdrowia zezwala na wzięcie udziału w 

turnieju. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki, kontuzje i 

urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w turnieju. 

 Podczas turnieju obowiązuje zmienne obuwie sportowe. 

 Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny turnieju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY 

„Kręglarski Turniej Zakładów Pracy i Służb Mundurowych” 

 

Nazwa drużyny (zakładu pracy) ………………………………………………… 

Członkowie drużyny 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………… 

 

Członkowie drużyny / firma outsourcingowa ; umowa – zleceni/ 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

 

Niniejszym potwierdzam, że wymienieni powyżej członkowie drużyny są 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę / umowy outsourcingowej lub 

innej. 

 

 

…………………………………   ……………………………… 

Pieczęć zakładu pracy  Czytelny podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


