
                                          

REGULAMIN  

„I INTEGRACYJNEGO  TURNIEJU  BOCCI O PUCHAR BURMIST RZA GIśYCKA” 

I. Organizator: IKS-INTEGRACJA-CONAN GiŜycko oraz Urząd Miejski w GiŜycku 
 

II. Termin i miejsce: W dniu 23.03.2013r. 11godz. Hala Widowiskowo Sportowej przy Szkole 
podstawowej nr 4 przy ul. 3 Maja w GiŜycku. 

III. Cel imprezy:  
� popularyzacja gry Boccia jako forma aktywności ruchowej, 
� integracja środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, 
� obserwacja efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów. 

IV. Warunki uczestnictwa:  
� W Turnieju weźmie udział 8 druŜyn (zespoły 3-osobowe + rezerwowi);  
� W zawodach mogą wziąć udział członkowie klubów stowarzyszeń i organizacji działających na 

rzecz osób z niepełnosprawnością. 
V. Klasyfikacja Turniejowa:  

� W turnieju będą rozegrane mecze w systemie indywidualnym i druŜynowym; 
� W klasyfikacji indywidualnej kaŜda druŜyna ma prawo zgłosić jednego zawodnika do tej rywalizacji 

gdzie kaŜdy mecz (min 4rundy) rozegrany będzie systemem pucharowym, 
� W klasyfikacji druŜynowej kaŜdy mecz (min. 6 rund) rozegrany będzie systemem pucharowym bez 

podziału na kategorie wiekowe i płeć zawodników; 
 
UWAGA: Turniej będzie rozegrany zgodnie z obowiązującymi przepisami (CPISRA).  
                 Zawodników obowiązuje obuwie sportowe i jednolite stroje z nazwą zespołu. 
 

VI. Nagrody:  
� DruŜyny w turnieju otrzymają statuetki (1-6) i pamiątkowe dyplomy.  
� Indywidualnie osoby otrzymają statuetki (1-3) i pamiątkowe dyplomy. 
� Pozostali otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
 

VII.  Zgłoszenia udziału dru Ŝyn: Potwierdzenia udziału w zawodach oraz imienne zgłoszenie zawodników 
naleŜy dokonać do dnia 21.03.2013 r. na adres e-mail: integracjagizycko@poczta.fm wg wzoru  
w załączniku. 

 

VIII.   Postanowienia ko ńcowe: Odprawa kierowników druŜyn z przedstawieniem spraw organizacyjnych 
oraz losowanie gier odbędzie się o godz. 10 00 („Call Room”) w hali sportowej. 
Dojazd druŜyn we własnym zakresie. 

 
PROGRAM MINUTOWY 

1) 22.03.2013r. – Wyznaczenie boisk i przygotowanie  hali do turnieju. 

23.03.2013r. – Przebieg Turnieju: 

10.00 – 10.45 godz. – Rozgrzewka dla uczestników Turnieju. 

      11.00 godz. - Rozpoczęcie I Integracyjnego Turnieju…, 

      15.00 godz. - Zakończenie I Integracyjnego Turnieju…, Wręczanie statuetek i dyplomów.  

 

„SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SYMPATYKÓW NOWEJ DYSCYPLINY NA 

NASZYM  GIśYCKIM TERENIE” 

 

Opracował: Ryszard Kałamarz Prezes IKS-INTEGRACJA-CONAN  


