REGULAMIN
I Turnieju Bowlingowego Samorządowców Powiatu Staszowskiego
o puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
1. Organizatorem turnieju

bowlingowego

jest Centrum Kultury i Sztuki

w Połańcu.
2. Turniej zostanie rozegrany na kręgielni CKiSz w Połańcu w dniu 29.04.2011 r.
o godz. 17.00
3. Turniej ma charakter towarzyski i rozegrany będzie w kategorii drużynowej drużyny 4 – osobowe w składzie:
- Starosta/Burmistrz/ Wójt/
- Wicestarosta/Zastępca Burmistrza/ Zastępca Wójta
- Przewodniczący Rady Powiatu/ Przewodniczący Rady Gminy
- Członek Rady Powiatu/ Członek Rady Gminy.
Istnieje możliwość zmiany w składzie drużyny.
4. Turniej organizowany jest dla powiatu staszowskiego i wszystkich gminy
z powiatu staszowskiego.
5. Od dnia 11.04.2011 r. do 28.04.2011 r. każda drużyna w ramach wpłaconej
akredytacji ma prawo do 1- godzinnego treningu przed turniejem, po uprzedniej
rezerwacji w CKiSz w Połańcu pod nr. tel. 15/ 8 650 917.
6. Zgłoszenia drużyn do turnieju można dokonywać osobiście w sekretariacie
CKiSz w Połańcu lub telefonicznie pod numerem

tel. 15/ 8 650 917,

bądź fax-em na numer 15/ 8 650 917 lub 15/ 8 652 239.
7. Każda drużyna rozegra po jednej grze na dwóch torach. Suma punktów
z dwóch gier decyduje o zajętym miejscu w turnieju. W przypadku równej
liczby punktów o kolejności zajętego miejsca decyduje większa liczba punktów
z jednego dodatkowego rzutu.
8. Podczas trwania turnieju Organizator w ramach akredytacji przygotuje dla
zawodników napoje (kawa, herbata, woda mineralna).
9. Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone natychmiast
po zaistniałej sytuacji spornej i będą rozstrzygane na bieżąco. Ostateczną

decyzję w powyższych sprawach podejmie sędzia zawodów powołany przez
Dyrektora CKiSz w Połańcu.
10. Regulaminem nadrzędnym jest ogólny regulamin kręgielni.
11. Organizator nie zapewnia uczestnikom turnieju ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
i zrzekają się roszczeń przeciwko Organizatorowi turnieju na wypadek
odniesionych szkód i obrażeń.
12. Wpłata akredytacji w wysokości 40 zł za drużynę jest jednoznaczna
z akceptacją powyższego regulaminu.

Przypominamy o zmiennym obuwiu!

