
                   

Informacja i regulamin
XXXVII Pucharu Burmistrza Gostynia – IV Turnieju iPOS Grand Prix Polski

Gostyń, 21-23 lutego 2020 r.
Informacje

1. Zarządzający (główny organizator) - Polski Związek Kręglarski

2. Współorganizator  - Klub Sportowy „Start” Gostyń

3. Miejsce rozgrywania zawodów - kręgielnia 6-torowa OSiR w Gostyniu ul. Strzelecka 27

4. Termin rozgrywania zawodów  - 21-23.02.2020 r. 

5. Warunki uczestnictwa - określa regulamin iPOS Grand Prix Polski

6. Opłaty - 45 zł za zawodnika/zawodniczkę.

7. Termin zgłoszeń - 14.02.2020 r.

8. Kontakt do zgłoszeń - Marek Podyma e-mail:  mpodyma@powiat.gostyn.pl     lub   klubsportowystart@wp.pl  , tel. kom.

607 224 364.

9. Sędzia główny - J. K. Galusiński

10.Konkurencje - indywidualna kobiet i mężczyzn.

11.Nagrody - organizator przewiduje nagrody i puchary dla zwycięzców w obu konkurencjach oraz nagrodę wylosowaną

wśród uczestników turnieju.
12. Ramowy program – piątek - sobota – eliminacje, niedziela – finały (udział w finale – 12 kobiet i 18 mężczyzn).

13.Strona internetowa – www.kregle.net ; www.start.gostyn.pl :skk.pzkregl.pl 

14. Termin ogłoszenia szczegółowego planu gier – 15.02.2020 r.

Sprawy regulaminowe

1. Celem organizowanych rozgrywek jest popularyzacja i rozwój kręglarstwa klasycznego jako sportu dla każdego.

2. Sędzia  główny  wyznaczony  jest  przez  Kolegium  Sędziów  SKK  PZKręgl.,  pozostałych  członków  komisji

sędziowskiej zapewnia współorganizator w uzgodnieniu Kolegium Sędziów SKK PZKręgl.
3. Zawodnicy powinni posiadać ważną kartę zdrowia.
4. Organizatorzy  ustalają  harmonogram  zawodów  zapewniając  jak  najdogodniejsze  warunki  startu  wszystkim

zgłoszonym zawodnikom. Harmonogram startu jest ostateczny i z uwagi na ilość startujących zawodników oraz
chęć  unikania  konfliktowych  sytuacji  będzie  bezwzględnie  przestrzegany  celem  sprawnego  i  obiektywnego
przeprowadzenia zawodów.

5. Zawodnicy  i  zawodniczki  mają  obowiązek  zgłosić  się  u  Sędziego  Głównego  zawodów  na  20  minut  przed
wyznaczoną godziną startu.

6. Zawody rozgrywane są według obowiązujących przepisów PZKręgl.
7. Wszystkie sporne sytuacje rozpatruje Sędzia Główny zawodów.
8. Przedstawiając powyższe warunki  mamy nadzieję,  że zawodnicy podejdą do nich z  pełnym zrozumieniem i

odpowiedzialnością dla dobra atmosfery zawodów.

W imieniu organizatorów

Prezes KS „Start” Gostyń
Włodzimierz Dutkiewicz
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