XLII PUCHAR POZNANIA
w Kręglarstwie Klasycznym

REGULAMIN
Organizator: Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu i Klub Sportowy Czarna Kula;
osoby kontaktowe: Henryk Kulinowski, tel. 607 748 204; Bronisław Bednarek, tel. 604 378 379

Patronat sportowy: Polski Związek Kręglarski
Patronat medialny: kregle.net
Wsparcie: Miasto Poznań
Miejsce rozgrywania zawodów: Kręgielnia KS Czarna Kula im. Stanisława Gojżewskiego, 61-556 Poznań, ul. Piastowska 40a;
4 tory plastikowe, kule160 Aramith, kręgle bezkulkowe NF

Termin rozgrywania zawodów: 29.08 – 1.09. 2019 r.
Warunki uczestnictwa: Turniej w formule otwartej dostępny dla zrzeszonych i niezrzeszonych od kategorii junior młodszy
(ukończone 16 lat) posiadających licencje A lub B na sezon sportowy 2019/2020; obowiązują ważne karty zdrowia a osoby
pełnoletnie bez kart zdrowia podpisują oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność; opłata startowa – 40 zł od osoby; opłata
za udział w bankiecie – 40 zł od osoby

Termin zgłoszeń: 18.08.2019 r. do godz. 24:00
Zgłoszenia: Poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.czarnakula.pl od 15.07.2019 r. godz. 20.00
Termin ogłoszenia szczegółowego planu startów: 20.08.2019 r. do godz. 24:00
Sędzia Główny: Karol Kęsy – klasa M, z-ca Zbigniew Mejer – klasa I
Konkurencje: Mikst 2x4x30(15P+15Z) – parę mieszaną zgłoszoną przed zawodami mogą tworzyć osoby bez względu na
przynależność klubową; start w mikście jest jednocześnie eliminacją do konkurencji indywidualnej; pozostali – 4x30(15P+15Z); finał
indywidualny z udziałem 8 kobiet i 16 mężczyzn (możliwość zmiany); gra próbna 5 min.

Ramowy program zawodów: 29.08-1.09.2019 r. – miksty i eliminacje indywidualne; 30.08.2019 r. godz. 19.30 – spotkanie
okolicznościowe (bankiet); 1.09.2019 r. - finały w godz. 9:00-15:00; uroczyste zakończenie ok. godz. 15:30

Nagrody: Miejsca 1-3 – medale i puchary; miejsca 1-6 - dyplomy
Sprawy techniczne: Opłaty za start i udział w bankiecie należy uiścić przed startem eliminacyjnym w Biurze Zawodów; startujący
mają obowiązek zgłosić się u sędziego głównego w stroju sportowym najpóźniej 20 min. przed startem; dla uczestników dostępny
będzie bar; noclegi we własnym zakresie

Informacje: Wiadomości o turnieju będą ogłoszone w Internecie i w lokalnych mediach; wyniki turnieju będą publikowane na
bieżąco na stronach internetowych
Adres stron internetowych: www.kregle.net; www.czarnakula.pl

