REGULAMIN
V DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW W KRĘGLE O PUCHAR DYREKTORA MOSIR
I. CEL:
- popularyzacja gry w kręgle,
- sportowo– rekreacyjne współzawodnictwo i aktywny wypoczynek,
- integracja pracowników różnych zakładów pracy,
II. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej
III. TERMIN I MIEJSCE:
kręgielnia MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Trębickiego 10.
Rozpoczęcie turnieju 18.11.2015 r. godz. 17:00
IV. UCZESTNICTWO:
W mistrzostwach biorą udział drużyny składające się z 4 zawodników grających i 4 zawodników
rezerwowych
V. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie zespołu do udziału w mistrzostwach wraz z deklaracjami uczestnika turnieju odbywa się:
- tel. 29 645 21 31; - e-mailem: b.siwek@mosir.ostrowmaz.pl
- lub osobiście: MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Trębickiego 10, sekretariat.
Zgłoszenia proszę przesyłac do dnia 13.11.2015 r. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 16.11.2015. o
godz. 18.00 w MOSiR ul. Trębickiego 10 w sali konferencyjnej.
VI. Wpisowe:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Trębickiego 10,
07-300 Ostrów Mazowiecka
Wpisowe do zawodów wynosi 150,00 złotych od drużyny .
Prosimy wpłacić na konto przelewem: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
87892300080016797620000102, z dopiskiem „Kręgle 11. 2015”,
VII. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Drużynowe Mistrzostwa w kręgle są turniejem dla amatorów.
Nie dopuszcza się do udziału graczy posiadających licencję zawodniczą.
2. Zawody rozgrywane będą kulami znajdującymi się na wyposażeniu kręgielni w hali CKiR
„ Za stawem”.
3. Drużyna składa się z 4 zawodników i 4 rezerwowych.
4. Zawodnik może reprezentować barwy tyko jednego zespołu zgłoszonego do rozgrywek.
5. Przed rozpoczęciem gry zostaną rozlosowane tory między drużynami.
6. Obowiązuje zmiana obuwia przystosowanego do gry w kręgle ( do nabycia w szatni obiektu )
7. Drużyna może być zdyskwalifikowana za:
- przystąpienie do gry w nieregulaminowym składzie (innym niż na liście startowej lub
niekompletnym),
- nieprzestrzeganie regulaminu kręgielni,
- używanie słów niecenzuralnych lub niesportowe zachowanie.
VIII. ZASADY GRY:
Celem każdego gracza jest strącenie za pomocą kuli wszystkich 10 kręgli. Rozgrywka składa
się z dziesięciu kolejek, a każda kolejka z maksymalnie dwóch rzutów. Tylko w ostatniej,
dziesiątej kolejce, możliwe są maksymalnie trzy rzuty. Za każdy strącony kręgiel gracz otrzymuje
jeden punkt. Maksymalnie może otrzymać ich 10 w jednej kolejce. Jeśli gracz w pierwszym rzucie
strąci wszystkie kręgle, lub uda mu się to za drugim razem otrzymuje dodatkowe punkty.
Turniej i zasady punktacji zostaną ustalone na zebraniu organizacyjnym przedstawicieli
poszczególnych drużyn

