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Konopiska 03.03.2013r

REGULAMIN
"Prometeus-Cup 2013" MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY
PARAOLIMPIJSKI TURNIEJ BOCCIA
I.

Cel

Promocja idei paraolimpizmu i integracji
Poszukiwanie zawodników którzy mogliby brać udział w zawodach różnego szczebla
w kadrze narodowej Polski.

II.

Organizator

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i
Przyjaciół „Prometeus” Konopiska
Zawody są pod patronatem SENATORA RP Andrzeja SZEWIŃSKIIEGO ,
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Mirosława Sekuły ,
i WÓJTA GMINY KONOPISKA Jerzego SOCHY
oczekujemy na potwierdzenie obięcia patronatem przez prof. Jerzego BUZKA
III.

Termin i miejsce

Zawody odbędą się 25-26 maj 2013r w hali sportowej w Konopiskach

IV.

Uczestnictwo

Turniej rozgrywany jest w podanych poniżej kategoriach
kat.I

- zawodnicy w/g klasyfikacji CPISRA
BC 2 - drużyny 3 osobowe
BC 3 - indywidualna
kat.II - zawodnicy integracyjno - rekreacyjna
intergacja wózek i siedząc - drużyny 3 osobowe
integracja stojąc drużyny 3 osobowe
MAŁOLAT do lat 10-tu indywidualna
kat.III - OPEN to zwycięscy poprzednich kategorii

Podział na kategorie jest uzależniony od ilości zgłoszeń. Dodatkowymi atrakcjami
będą występy artystyczne
V.

Zgłoszenia

Proszę o przysłanie zgłoszenia ilościowe i imienne do dnia11.04.2013 r.
na adres e-mail : aprometeus@gmail.com
W zgłoszeniach należy określić - imienna lista zawodników z podaniem kategorii w
której będąstartowć oraz ilość osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Organizator zastrzega sobie sprawo ograniczenia składu ekip zmian w
kategoriach ,które będą uzależnione o ilości zgłoszeń.

Wpisowe w wysokości 10 zł od każdego członka ekipy należy wpłacić przelewem na
konto
Bank Spółdzielczy Konopiska nr konta: 65 8273 0006 2000 0015 4530 0001
UWAGA:
- Zezwala się na start w zawodach nie więcej niż dwóch ekip z jednego klubu.
- Podczas zawodów obowiązywać będą przepisy CPI SRA.
- Do zawodów dopuszczone są drużyny trzyosobowe z jednym zawodnikiem
rezerwowym na dwie drużyny.
- Dopuszcza się drużyny mieszane.
- Obowiązuje strój sportowy.
- W sprawach spornych głos decydujący ma sędzia główny.

I.

Komisja sędziowska

Komisję sędziowską wyznaczy organizator zawodów.
II.

Zasady finansowania

- Koszty związane z przeprowadzeniem "Prometeus - Cup 2013"
MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY PARAOLIMPIJSKI TURNIEJ
BOCCIA dla osób , wyżwienie pokrywa organizator.
- Koszty przyjazdu zawodników na zawody pokrywają kluby delegujące.
III.

Komisja weryfikacyjno - odwoławcza

Komisje stanowią: sędzia główny, lekarz, przedstawiciel organizatora.

IV.

Nagradzanie

Podczas zawodów zostaną wręczone dla każdego uczestnika, medale ,PUCHARY I
DYPLOMY za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii oraz drobne upominki.

V.

Postanowienia końcowe

Za bezpieczeństwo podczas "Prometeus - Cup 2013" MIĘDZYNARODOWY
INTEGRACYJNY PARAOLIMPIJSKI TURNIEJ BOCCIA odpowiedzialni są:
sędzia główny zawodów, lekarz, trenerzy i opiekunowie ekip.
Wszelkich informacji udziela Biuro Stowarzyszenia
„ PROMETEUS”
ul. Towarowa 2; 42-274 Konopiska
tel. kom.: +48 603 494 779; e-mail: aprometeus@gmail.com

Waldemar Trószyński

Edward Bałdyga

Prezes "Prometeusa"

Wiceprezes "Prometeusa"

Z poważaniem
Prezes
Waldemar Trószyński

