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REGULAMIN
„I WIOSENNY INTEGRACYJNY TURNIEJ BOCCI O PUCHAR STAROSTY GIŻYCKA”
I.

Organizator: IKS-INTEGRACJA-CONAN Giżycko oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.

II. Współorganizator: Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Giżycku.
00

III. Termin i miejsce: W dniu 27.04.2013r. 9 godz. Hala Widowiskowo Sportowa przy ul. 3 Maja w Giżycku.
IV. Cel imprezy:
popularyzacja gry Boccia jako forma aktywności ruchowej,
integracja środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych,
obserwacja efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów.
V. Warunki uczestnictwa:
W Turnieju wezmą udział osoby niepełnosprawne sklasyfikowane według (CPISRA) oraz inne.
W Turnieju weźmie udział 16 drużyn (zespoły 3-osobowe + rezerwowi);
W turnieju mogą wziąć udział członkowie klubów, organizacji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na
rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną oraz seniorzy.
VI. Klasyfikacja Turniejowa:
Klasyfikacja indywidualna z podziałem na BC2, BC3, BC4; mecze 4 rundowe.
Klasyfikacja drużynowa każdy mecz (min. 6 rund) rozegrany będzie systemem pucharowym bez podziału na
kategorie wiekowe, płeć zawodników i schorzenia;

UWAGA: Turniej będzie rozegrany zgodnie z obowiązującymi przepisami (CPISRA) – rozgrywki indywidualne.
Zawodników obowiązuje obuwie sportowe i jednolite stroje z nazwą zespołu.
VII. Nagrody:
Indywidualnie zawodnicy w klasyfikacji BC2, BC3, BC4 otrzymają statuetki (1-3) oraz drobne upominki;
Drużyny w turnieju otrzymają statuetki (1-6) oraz drobne upominki;
Pozostali otrzymają pamiątkowe dyplomy.
VIII. Zgłoszenia udziału Ekip: W turnieju mogą wziąć ekipy zaproszone przez organizatora. Potwierdzenia udziału
w turnieju należy dokonać poprzez imienne zgłoszenie zawodników do dnia 21.04.2013 r. na adres e-mail:
integracjagizycko@poczta.fm wg załączonego wzoru. W razie pytań proszę dzwonić 532-450-668 Ryszard Kałamarz.
IX. Postanowienia końcowe: Odprawa kierowników drużyn z przedstawieniem spraw organizacyjnych oraz losowanie gier
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odbędzie się o 8 godz. („Call Room”) w dniu 27.04.2013r. w miejscu zawodów. Przyjazd Ekip w dniu 26.04.13r. do
godz. 18
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w miejsce zakwaterowania które zostanie wskazane w późniejszym komunikacie.

X. Koszty udziału Ekip:
•
•
•
•
•

Koszty związane z przyjazdem ekip pokrywają jednostki delegujące,
Zakwaterowanie ekip w dniach 26-28.04.13r. pokrywa organizator,
Wyżywienie ekip podczas pobytu we własnym zakresie,
Posiłek podczas turnieju zabezpieczy organizator.
Dojazd ekip z miejsca zakwaterowania do miejsca turnieju we własnym zakresie.

XI. Bezpieczeństwo na Turnieju: Za bezpieczeństwo podczas „I Wiosennego Turnieju BOCCI o Puchar Starosty Giżycka”
odpowiedzialni są: Sędzia główny turnieju, trenerzy i opiekunowie drużyn.
XII. Komisja weryfikacyjno – odwoławcza: Ryszard Kałamarz, Ewa Ostrowska i Brygida Stępniewska.

ZE SPORTOWYM POZDROWIENIEM
Sędzia główny:

ORGANIZATOR:

Ryszard Kałamarz

IKS-INTEGRACJA-CONAN

