
REGULAMIN                                                                                                                                                                                                                                               
TURNIEJU ŚWIĄTECZNEGO Tarnowo Podgórne 27-29.12.2017 Leszno 27.11.2017 
                                 

1. Cel – aktywne spędzenie ferii świątecznych podczas bardzo atrakcyjnego 
Turnieju Świątecznego. 

2. Termin zawodów – 27-29.12.2017 
3. Miejsce rozegrania zawodów: 
     Kręgielnia – Vector Tarnowo Podgórne 
4. Zawody rozegrane zostaną zgodnie KRS, KIS oraz n/n Regulaminem.  
5. W zawodach startują zawodnicy posiadający licencję PZK oraz ważną 

książeczkę zdrowia. 
6. Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach: 

- chłopcy, dziewczynki – nie wymagana książeczka zdrowia oraz licencja 
a tylko zgoda rodzica/ opiekuna. 
W tej kategorii Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych i 
zwolniony z opłaty startowej. 

-  młodzik, młodziczka,  
- junior młodszy oraz juniorka młodsza. 

7. Plan startów: 
- eliminacje młodzików/czek i juniorów/ek mł. w dniu 27-28.12.2017 
- w kat. Chłopców i Dziewczynek zaplanowany jest 1 start będący Finałem w 
dniu 28.12.2017 o godz. 10.00 
- finał w kat. Młodzików/czek oraz Juniorów/ek mł. 29.12.2017. 
UWAGA! Wynik uzyskany w eliminacjach decyduje wyłącznie o 
zakwalifikowaniu do rozgrywki finałowej. 
              O zajętym miejscu decyduje wynik uzyskany w finale!.  
              Ilość startujących w finale zostanie podana w zależności od ilości 
zgłoszonych w danej kategorii. 
  

8. Skład Komisji sędziowskiej 
- Sędzia Gł. – Jan Majchrzak 
- Sędziów wyznaczy WOZK / w uzgodnieniu z KS „Alfa Vector” i „OSiR 

Vector” Tarnowo Pod.  / 
9. Zgłoszenia do zawodów kierować na adres janmaj49@interia.pl  
UWAGA! 
            Zgłoszenia e-mailem lub telefonicznie Tel. 609859638 do dnia 
17.12.2017 –  
wystarczy podać ilość startujących zawodników w poszczególnych 
kategoriach. 
 
10. Harmonogram startów opracowany przez Sędziego Głównego przesłany 

będzie drogą elektroniczną  do dnia 19.12.2017 
11. Opłaty startowe – młodzik/czka oraz junior/ka mł. 25,00 zł. od startującego. 
12. Nagrody – za zajęcie pierwszych 3 miejsc w każdej kategorii wręczone będą 

okolicznościowe statuetki 
a za miejsca 1-6 dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
W kat. Dzieci wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody i 
słodycze / Statuetki za miejsca 1-3/. 

13. W sprawach nieuregulowanych, decyzję podejmuje Komisja Sędziowska. 
 



ORGANIZATOR 
1. Ministerstwo Sportu i Turystyki 
2. Urząd Marszałkowski w Poznaniu 
3. Firma Vector Sp. z o.o. 
4. „OSiR Vector” Tarnowo Podgórne 
5. K.S. „Alfa Vector” Tarnowo Podgórne. 
6. WOZK w Lesznie. 

 
 OPRACOWAŁ: 

1. Jan Majchrzak 


