
Zgierz dn. 26.01.2023r.  

 

 

 

  REGULAMIN 
Walentynkowego Turnieju w Kręgle dla Par 2023 

 
 

1.      Organizatorem turnieju jest Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. 

2.      Turniej odbędzie się w dniu 14 lutego 2023r. (wtorek) w godz. 18.00-21.00. Losowanie    

         torów odbędzie się w godz. 17.45 - 18.00.                                             d 

3.       Zgłoszenia do turnieju przejmowane są do dnia 13 lutego 2023r. do godz. 19.00 w recepcji    

         obiektu sportowego lub poprzez formularz zgłoszeniowy pod adresem: 

         https://stacjanowagdynia.pl/wydarzenia/walentynkowy-turniej-w-kregle-2023 

4.     Turniej przeznaczony jest dla graczy amatorów nie posiadających licencji zawodniczej     

        wydanej przez Polski Związek Kręglarski. Udział w turnieju biorą drużyny dwuosobowe. 

5.    Warunkiem wzięcia udziału w turnieju jest wniesienie wpisowego w wysokości 75 zł  w   

        terminie do 6.02.2023, 90 zł w terminie od 7.02-13.02.2023r.  od pary w terminie  

        przyjmowania zgłoszeń oraz posiadanie przez osobę zgłaszającą parę, aktywnej i ważnej  

        karty członkowskiej SNG. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Należy je wpłacić na nr konta:     

         21 1140 1108 0000 5497 7900 1012.  

6.     Rozgrywki składają się z dwóch etapów: eliminacji i Turnieju Głównego. Eliminacje    

        składają się z jednej gry. Przydzielenie torów do eliminacji nastąpi w drodze losowania.   

        W eliminacjach mogą wziąć udział maksymalnie 24 pary. Do Turnieju Głównego awansuje  

        16 par z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w eliminacjach. W Turnieju Głównym  

        zostanie  

        rozegrana jedna gra. Cztery pary z najwyższą liczbą punktów wejdą do Finału. W   

        przypadku liczby zgłoszeń równej lub niższej niż 16 par rozegrany zostanie tylko Turniej  

        Główny. 

7.     W przypadku, gdy rozgrywany jest tylko Turniej Główny odbędą się dwie gry. Po pierwszej  

        grze zawodnicy zmieniają tor: z toru nr 1 na tor nr 3, z toru nr 2 na tor nr 1, z toru nr 3 na  

        tor nr 4, z toru nr 4 na tor nr 2. Cztery pary z najwyższą sumą punktów uzyskanych w           

        dwóch grach wchodzą do Finału. W Finale zostanie rozegrana jedna gra. 

https://stacjanowagdynia.pl/wydarzenia/walentynkowy-turniej-w-kregle-2023


8.    Przed Eliminacjami i Turniejem Głównym nastąpi 10 min. rozgrzewka. 

9.    Osoby w parach rzucają na zmianę - najpierw panie, potem panowie. 

10.  Ogłoszenie wyników turnieju i wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończonych 

        rozgrywkach. Pary, które zajmą w Finale miejsca 1-3 otrzymają od Organizatora   

        dyplomy i karnety z oferty Stacji Nowa Gdynia. Dodatkowo para, która zajmie pierwsze  

        miejsce otrzyma Voucher na nocleg w hotelu do wykorzystania do 18 czerwca 2023r.  

       Z wykluczeniem następujących dat i okresów: 8-9.04.2023r., 28.04.-7.05.2023r. 7- 

       11.06.2023r. 

11.   Uczestnicy turnieju mają obowiązek stawić się 10 minut przed godziną rozpoczęcia  

         turnieju. 

12.   O systemie rozgrywek Organizator poinformuje uczestników przed rozpoczęciem    

         turnieju. 

13.   Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej  

         Organizatora. 

14.   Relacja zdjęciowa z turnieju zostanie zamieszczona na stronie www oraz w kanałach 

         społecznościowych Stacji Nowa Gdynia. 

15.   Zapisanie się na turniej jest jednoznaczne z akceptacja ww. warunków. 

16.   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju, jeśli zgłosi się mniej niż 6 par.     

         W takim wypadku udostępni tory do gry w wyznaczonym czasie turniejowym.  


