
 

 

 
AQUAPARKU KUTNO 

28 PAŹDZIERNIKA, 18 LISTOPADA I 2 GRUDNIA 2015R.  

REGULAMIN  
I. Cel imprezy: 

1. Popularyzacja gry w kręgle jako formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu,  

2. Wprowadzenie imprezy do kalendarza imprez MOSiR.  

II. Organizator:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie  

III. Uczestnictwo: 

1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby bez względu na płeć, które ukończyły 18 rok życia, osoby niepełnoletnie 

za pisemną zgodą rodziców  

2. Udział jest bezpłatny  

3. Dla uczestników przewidziany słodki poczęstunek.  

IV. Miejsce rozgrywania zawodów: 

Kręgielnia Bowling, Aquapark Kutno ul. Kościuszki 54  

V. Terminy i czas:  

1. Przyjmowanie zgłoszeń – od momentu ogłoszenia regulaminu do godziny 14:00 dnia, w którym ma odbyć się turniej.  

2. Zbiórka zawodników o godzinie 19:00 w dniu turnieju.  

3. Terminy rozgrywania turniejów 28 października, 18 listopada i 2 grudnia 2015r.  godz. 19:10  

VI. Zgłoszenia:  

Zgłoszenie należy dokonać:  

- osobiście w kasie Aquapark Bowling Kutno – ul. Kościuszki 54  

- telefonicznie (tel. 24 357 56 11)  

VII. Przepisy:  

1. W każdym turnieju może wziąć udział od 4 do 32 zawodników. O zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejność 

zgłoszeń. W przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób, turniej zostaje odwołany.  

2. W przypadku zgłoszenia się od 4 do 15 zawodników - wszyscy rozgrywają 2 gry, w przypadku zgłoszenia się więcej 

niż 15 zawodników: grają po jednej grze, a następnie 16 zawodników z najlepszymi wynikami rozegra drugą grę.  

3. Każda gra składa się z 10 rund, w każdej rundzie zawodnik może oddać 2 rzuty.  

4. Do wyniku turnieju wlicza się najlepszy wynik zawodnika z pierwszej lub drugiej gry.  

5. Zwycięzcą Pucharu Jesieni zostaje zawodnik, który otrzyma największą średnią z dwóch najlepszych swoich turniejów.  

6. Kolejność startujących zostanie ustalona przez losowanie.  

VIII. Ubiór zawodników, sędziowanie, protokół zawodów, wyniki.  

1. Wszystkich uczestników obowiązuje zmiana obuwia.  

2. Po każdym turnieju, będzie sporządzany protokół na podstawie którego, będą ustalane wyniki w poszczególnych 

grach.  

IX. Przewiduje się nagrody:  

 I miejsce – Zwycięzca Pucharu Jesieni – statuetka, 12 zaproszeń do Aquaparku Kutno (8 na basen i 4 na kręgle)  

 II miejsce – statuetka,  10 zaproszeń do Aquaparku Kutno (8 na basen i 2 na kręgle)  

 III miejsce  statuetka – 8 zaproszeń do Aquaparku Kutno ( 6 na basen i 2 na kręgle)  

 IV miejsce – dyplom - 6 zaproszenia do Aquaparku Kutno (5 na basen i 1 na kręgle)  

 V miejsce – dyplom - 4 zaproszenia do Aquaparku Kutno (3 na basen i 1 na kręgle)  

 VI miejsce – dyplom -  2 zaproszenia na basen do Aquaparku Kutno  

 Dodatkowa nagroda za najlepszy wynik jednej gry spośród trzech turniejów – (2 zaproszenia do Aquaparku Kutno 

(1 na basen i 1 na kręgle)  

 Wszyscy zawodnicy uczestniczący w trzech turniejach otrzymają pamiątkowe dyplomy i gadżety Aquaparku Kutno.  

X. Postanowienia końcowe.  

1. Organizatorowi turnieju przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Turnieju, w kwestiach sportowych 

oraz do pozaregulaminowej ingerencji w rażących przypadkach działania na szkodę idei i ducha organizacji turnieju.  

2. Organizator nie odpowiada finansowo, ani materialne za żadne rzeczy, ani przedmioty uczestników imprezy, 

które zostały wniesiona na miejsce odbywającej się imprezy.  

3. Każdy zawodnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.   

4. Wszelkie informacje udzielane są pod numerami  

tel. 24 357 56 11 lub 24 357 56 04 


