Regulamin rozgrywek
GAMA Tadeusz Krasowski
Liga Kręgli
sezon 2019/2020

Krosno Odrzańskie, 18 listopada 2019 r.
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Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim

Sponsor generalny
GAMA Systemy Grzewcze
Tadeusz Krasowski
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1. Organizator/ Sponsor
1.1 Organizatorem GAMA Tadeusz Krasowski Ligi Kręgli w skrócie (KLK) jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
1.2 Sponsorem tytularnym jest Agencja Usługowo – Handlowa GAMA Tadeusz Krasowski
Systemy Grzewcze.
2. Miejsce rozgrywek/ Termin rozgrywek
2.1. Rozgrywki KLK odbywać się będą w Centrum Rekreacji przy ul. Pocztowej 27
w Krośnie Odrzańskim.
2.2 Rozgrywki odbywają się od listopada 2019 r. do kwietnia 2020 r.
2.3 Terminarz poszczególnych kolejek opracowuje Organizator. Terminarz stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu.
3. Warunki uczestnictwa
3.1 Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty za udział w rozgrywkach ligi
u pracownika obsługi w Centrum Rekreacji przy ul. Pocztowej 27. Kwota wpisowego wynosi
100,00 zł (słownie: sto złotych). Płatności należy dokonać najpóźniej przed pierwszą kolejką.
3.2 Pisemne zgłoszenie zawodników wraz z podaniem danych wymaganych przez
Organizatora.
3.2 Akceptacja regulaminu rozgrywek GAMA Tadeusz Krasowski Systemy Grzewcze na sezon
2019/20.
4. Regulamin gry
4.1 KLK będzie rozgrywana osobno jako liga kobiet oraz liga mężczyzn.
4.2 Rozgrywki KLK odbędą się systemem każdy z każdym. Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany systemu rozgrywek.
4.3 W rozgrywkach dopuszcza się do udziału zawodników tylko w obuwiu, które nie
pozostawia śladów na nawierzchni rozbiegu.
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4.4 W przypadku nieobecności bez wcześniejszego poinformowania Organizatora zawodnik
nieobecny przegrywa mecz walkowerem (stosunek meczu 0:2). W przypadku nieobecności
obu zawodników wynik weryfikuje się jako obustronny walkower (obaj zawodnicy otrzymują
za to spotkanie 0 punktów).
4.5 Istnieje możliwość rozegrania zaległego meczu w innym terminie po wcześniejszym
uzgodnieniu z przeciwnikiem oraz Organizatorem. W takim przypadku zawodnik musi opłacić
i zarezerwować kręgielnie we własnym zakresie (odpłatność w takim wypadku wynosi 15
zł/godz. Tylko i wyłącznie od poniedziałku do czwartku).
4.6 Zaległy mecz musi być rozegrany do następnej kolejki lub w ten sam dzień co następna
kolejka. W przypadku rozgrywania meczu podczas kolejnego terminu kolejki zawodnik ma
możliwość rozgrywania meczu z dwoma przeciwnikami jednocześnie. Jego wynik liczy się
z zawodnikiem z meczu zaległego oraz z zawodnikiem z którym rozgrywa mecz w obecnej
kolejce. Mecz zaległy można rozgrywać tylko z jednym zawodnikiem.
5. Punktacja
W przypadku zwycięstwa w meczu w obu grach (2:0) zwycięzca otrzymuje 3 punkty,
przegrany 0 punktów. W przypadku remisu (1:1) w obu grach zawodnicy otrzymują po 1
punkcie. Punkty zostaną zsumowane. W przypadku remisu w 1 grze o zwycięstwie decyduje
większa ilość rzuconych 10,9,8 itd.
6. Kolejność
O Kolejność w tabeli w trakcie sezonu decyduje:
6.1 liczby zdobytych punktów,
6.2 w przypadku takiej samej ilości punktów o wyższej lokacie decyduje bezpośredni
pojedynek,
6.3 w przypadku jeśli bezpośredni pojedynek zakończył się remisem o zwycięstwie decyduje
lepszy wynik zdobytych małych punktów spośród wszystkich gier,
6.4 w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia o zwycięstwie decyduje większa liczba
zdobytych małych punktów pomiędzy zainteresowanymi graczami,
6.5 W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia Organizator przewiduje rozegranie
dodatkowego meczu pomiędzy zainteresowanymi.
7. Komisja Ligi
W skład komisji Ligi wchodzą: Kierownik Centrum Rekreacyjnego i Pracownik obsługi
Centrum Rekreacyjnego.

Strona | 5

8. Nagrody
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Za zwycięstwo w KLK zawodnik otrzyma nagrodę pieniężną
o wartości 400,00 zł M / 300,00 zł K
Za zajęcie II miejsce – 300,00 zł M / 200,00 zł K
Za zajęcie III miejsce – 200,00 zł M / 100,00 zł K
Za zajęcie IV miejsce – 100,00 zł M / 50,00 zł K
Za pozostałe miejsca dyplomy uczestnictwa.
Zawodnicy z miejsc 1-4 zostaną nagrodzeni pucharami.

.
.

9. Sprawy różne
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

10. RODO – Ochrona danych osobowych
Wszelkie dane dotyczące podmiotu, który administruje danymi uczestników znajdziecie
w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
– TUTAJ.

Organizator

Strona | 6

