POWIAT GLIWICKI

GMINA WIELOWIEŚ

REGULAMIN
VI Turnieju Siłaczy 2016
Organizatorzy:
Powiat Gliwicki, Gmina Wielowieś
I. Cele:
 Popularyzacja ćwiczeń siłowych i kultury fizycznej wśród mieszkańców Powiatu
Gliwickiego.
 Czynne spędzanie czasu wolnego.
 Aktywizacja mieszkańców Powiatu Gliwickiego.
II. Miejsce: Boisko sportowe „LKS Tęcza” Wielowieś
III. Termin: 26 czerwiec 2016, godz. 16.00
IV. Warunki uczestnictwa:
 W turnieju mogą brać udział mieszkańcy Powiatu Gliwickiego, którzy ukończyli 18 rok
życia.
 Zawodnicy startują w konkurencjach indywidualnych, z prawem do jednego podejścia
do konkurencji (bez prób i poprawek).
 Zgłoszenia zawodników dokonuje kierownik drużyny do 17 czerwca 2016 r.,
dostarczając do GOK Wielowieś – email: gok_wielowies1@o2.pl lub fax. 32 237 85 08
(Gmina Wielowieś) kartę zgłoszenia uczestnictwa w VI Turnieju Siłaczy (wzór karty
zgłoszeniowej w załączeniu) wraz z oświadczeniami o odstąpieniu od roszczeń z
tytułu odniesionych urazów i kontuzji (wzór oświadczenia w załączeniu).
 Uczestnik w dniu zawodów musi wylegitymować się ważnym dokumentem
tożsamości ze zdjęciem, w przeciwnym wypadku nie zostanie dopuszczony do udziału
w turnieju.
 O szczegółach dotyczących rozegrania poszczególnych konkurencji zawodnicy zostaną
poinformowani przez sędziów przed rozpoczęciem zawodów.
 Zawodnicy występują wyłącznie w obuwiu sportowym.
 Drużyna się może składać maksymalnie z 3 zawodników. Drużynę stanowią
zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni na jednej karcie zgłoszenia uczestnictwa w VI
Turnieju Siłaczy 2016, przez kierownika drużyny.

V. Punktacja
 Punktacja zapisywana będzie w dwóch klasyfikacjach :
1. Klasyfikacji indywidualnej.
2. Klasyfikacji drużynowej, która stanowi sumę punktów zdobytych przez
zawodników w rozgrywanych konkurencjach.
Konkurencje sportowo-wyczynowe:
 Za zajęcie pierwszego miejsca w danej konkurencji przyznaje się liczbę punków równą
liczbie startujących drużyn tj. gdy do rywalizacji zgłosi się np. 8 drużyn, maksymalna
liczba punktów przyznawana za zwycięstwo w danej konkurencji będzie wynosiła
8 punktów, za pozostałe miejsca kolejno (po jednym punkcie mniej) np. 7 za 2
miejsce, 6 za zdobycie 3 miejsca itd.
 W przypadku zajęcia miejsc „ex aequo” przez drużyny, przyznaje się drużynom
tą samą liczbę punktów należnych za uzyskaną pozycję najlepszego zawodnika z
danej drużyny w konkurencji określonej przez sędziów.
 W przypadku zajęcia miejsc „ex aequo” przez zawodników o wygranej decyduje
uzyskany przez nich czas.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Turnieju Siłaczy w przypadku
zgłoszenia się małej liczby zawodników (poniżej 12 osób) w ustalonym terminie,
tj. 17.06.2016 r. lub w przypadku trudnych warunków atmosferycznych. Kontakt
telefoniczny 518 460 136 – Dyrektor GOK Wielowieś.
VI. Nagrody
I-III miejsce – Puchar Starosty Gliwickiego i Wójta Gminy Wielowieś + dyplom+
nagroda rzeczowa.
IV-VI miejsce – dyplom + nagroda rzeczowa
I-III miejsce drużynowo – puchary, nagrody rzeczowe.
VII. Sprawy sporne
Do rozwiązywania spraw spornych powołuje się Komisję Rozjemczą.
Zadania Komisji:
 Rozstrzygać sprawy sporne, nie ujęte w niniejszym regulaminie, w przypadku braku
jednomyślnej decyzji rozstrzygane są zwykłą większością głosów. Decyzja Komisji
Rozjemczej jest ostateczna.
 Komisja Rozjemcza może w dniu zawodów ze względów organizacyjnych ograniczyć
ilość konkurencji.
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KONKURENCJE
VI Turnieju Siłaczy 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przeniesienie „sań” na odległość
Walizka Farmera – przeniesienie na odległość i w czasie
Przerzucanie opony ciągnikowej – na odległość i w czasie
Spacer w zegarze – na odległość i w czasie
Układanie bloczków – w formie beczek ok. 30 kg na czas
Podnoszenie ciężarów na czas

……………………………………………………………….
Nazwa sołectwa/gminy

……………………………………………………
Data
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
VI Turnieju Siłaczy 2016

L.p.
1.

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Udział w konkurencji

2.
3.

Sołectwo/gmina …………………………………………………………………………………………………………………….

Kierownik drużyny ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………
Podpis kierownika drużyny
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…………………………………………………………………….

……………………………………………………..

Nazwisko i imię

Miejscowość i data

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Adres

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:
1. zgłaszam się do udziału w VI Turnieju Siłaczy 2016, który odbędzie się 26 czerwca
2016r. w Wielowsi,
2. zapoznałem/łam się z regulaminem VI Turnieju Siłaczy 2016,
3. jestem ubezpieczony i odstępuję od wszelkich roszczeń z tytułu odniesionych
kontuzji i urazów (przyjmuję do wiadomości, że organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków).

………………………………………………………………
Podpis uczestnika

