XVII Memoriał
Józefa Zybera i Jarosława Sobierajskiego

08 – 11.11.2018 r.
Kręgielnia OSiR w Gostyniu
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Gostyńska Liga Kręglarska
Wielkopolski Okręgowy Związek Kręglarski w Lesznie
Urząd Miejski w Gostyniu
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu

XVII Memoriał Józefa Zybera i Jarosława Sobierajskiego
1. Termin zawodów: 08 – 11 listopada 2018 r. W przypadku dużej ilości zgłoszeń zawody
mogą się rozpocząć wcześniej.
2.

Termin zgłoszeń do zawodów: zgłoszenia będą przyjmowane do 4 listopada 2018 r.
mailowo – mpodyma@powiat.gostyn.pl lub telefonicznie – Marek Podyma tel.
607 224 364. Plan gier będzie uaktualniany na bieżąco, jednak organizatorzy w związku z
przewidywaną liczbą zgłoszeń zapewniają sobie możliwość pewnej modyfikacji godzin
startu zawodników poszczególnych klubów.
3. Miejsce: Kręgielnia OSiR w Gostyniu ul. Strzelecka 27.
4. Organizatorzy: Stowarzyszenie „Gostyńska Liga Kręglarska” w Gostyniu,
Wielkopolski Okręgowy Związek Kręglarski w Lesznie,
Urząd Miejski w Gostyniu
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.
5. Opłata startowa wynosi 10,00 zł (dziewczynki, chłopcy) oraz 25 zł (młodziczki, młodzicy,
juniorki młodsze, juniorzy młodsi).
6.

Młodzicy i juniorzy mł. przystępujący do zawodów wykonują 5 minut rzutów
treningowych natomiast dzieci 3 minuty rzutów treningowych.

7.

Przyjmuje się niżej wymienioną ilość rzutów w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
- dzieci (dziewczynki i chłopcy)
60 rzutów (eliminacje i finał),
- młodzicy i młodziczki
120 rzutów (eliminacje i finał),
- juniorzy młodsi i juniorki młodsze
120 rzutów (eliminacje i finał).

8.

Ilość zawodników biorących udział w finałach zostanie określona po zakończeniu
przyjmowania zgłoszeń.

9.

O pozycji zawodnika w klasyfikacji indywidualnej decyduje łączny wynik uzyskany
w eliminacjach i finale.

10.

W przypadku licznych zgłoszeń drużyn klubowych w kategorii wiekowej junior/ka
młodszy/sza (ewentualnie młodzik/czka) rozegrana zostanie klasyfikacja drużynowa.

11.

Klasyfikacja turnieju i wyróżnienia:
indywidualna: 1 – 3 puchary, 1 – 6 dyplomy, nagrody
drużynowa: 1-3 puchary, 1 – 6 dyplomy,
klubowa: 1 – 3 puchary według punktacji:

W imieniu organizatorów
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Gostyńska Liga Kręglarska”

Marek Podyma

