
 
Drużynowa Liga w Kr ęgle 

 
REGULAMIN  

 
I. ORGANIZATOR: 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli 
43 – 225 Wola ul. Pszczyńska 9,  
II. CEL: 
- popularyzacja gry w kręgle 
- upowszechnianie aktywnego wypoczynku 
III. TERMIN I MIEJSCE: 
Liga będzie składała się z 4 rund w następujących terminach: 
- RUNDA I -   10.I.2015r. (sobota) godz. 900 
- RUNDA II -  17.I.2015r. (sobota) godz. 900 
- RUNDA III - 24.I.2015r. (sobota) godz. 900 
- RUNDA IV - 31.I.2015r. (sobota) godz. 900 

Rozgrywki odbywać się będą na kręgielni krytej pływalni w Woli 
  IV. UCZESTNICTWO: 
- mieszkańcy gminy Miedźna 
- opłata startowa za udział w lidze wynosi 20 zł. od drużyny płatna w kasie krytej 
pływalni w dniu rozpoczęcia RUNDY I (10.I.2015r. godz. 8 45 - 900), zachowuj ąc 
paragon do weryfikacji    
- w lidze mogą grać tylko i wyłącznie amatorzy od rocznika 2001 i starsi (panie            
i panowie) 
- drużyna może składać się maksymalnie z 2 osób 
- drużyny mogą być koedukacyjne   
- maksymalna liczba startujących drużyn - 16 (obowiązuje kolejność zgłoszeń) 
- każdego uczestnika obowiązuje zmienne obuwie sportowe 
V. ZASADY GRY: 
- każda drużyna zdobywa punkty w każdej rundzie  
- w każdej z rund będą rozgrywane 2 kolejki  
- suma punktów z 4 rund wyłoni zwycięskie drużyny 
- zawodnicy w drużynie wykonują rzuty na przemian   
- uzyskane wyniki będzie można śledzić na stronie www.basen.miedzna.pl                      
w zakładce „Drużynowa Liga w Kręgle” 
VI. NAGRODY: 
- nagrody rzeczowe 
- pamiątkowe statuetki, medale i dyplomy dla 3 najlepszych drużyn  
 VII. ZGŁOSZENIA 
- zgłoszenia nale ży przesyła ć tylko i wył ącznie e-mailem  i.mietlinski@miedzna.pl               
do 05.I.2015r. (wł ącznie) 
- zgłoszenie winno zawierać własną nazwę drużyny oraz nazwisko i imię osób 
wchodzących w skład drużyny   
- przesyłając zgłoszenie drogą e-mail uczestnik ligi potwierdza zapoznanie się              
z niniejszym regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża 
zgodę na przetwarzanie jego danych przez organizatora na potrzeby ligi 
- organizator e-mailem zwrotnym potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do ligi 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Komisję sędziowską powołuje organizator. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 
3. Wszelkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska.  
4. Zawodnicy turnieju ubezpieczają się na własny koszt. 
5. Dodatkowe informacje – Mietliński Ireneusz 519 347 291 
 
 


