STAROGARDZKA LIGA BILARDOWA 2017
REGULAMIN
CENTRUM ROZRYWKI PIĘTRO STAROGARD GDAŃSKI

1.Organizator i miejsce:
Organizatorem „STAROGARDZKIEJ LIGI BILARDOWEJ 2017” jest kręgielnia KULA
Bowling oraz Centrum Rozrywki „PIĘTRO”, ul. Hallera 16 w Starogardzie Gdańskim.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie rozgrywek jest Marek Duzowski.

2.Terminy:
Spotkania ligowe będą odbywały się w NIEDZIELĘ o godzinie 13.00 wg.
harmonogramu:
1) 29.01.2017r. rozpoczęcie ligi – zakończone,
2) 26.02.2017r. spotkanie ligowe- zakończone,
3) 26.03.2017r. spotkanie ligowe – zakończone,
4) 28.05.2017r. spotkanie ligowe – zakończone,
5) 25.06.2017r. spotkanie ligowe,
6) 24.09.2017r. spotkanie ligowe,
7) 29.10.2017r. spotkanie ligowe,
8) 26.11.2017r. FINAŁ, na który zostanie zaproszonych 8 najlepszych uczestników,
którzy będą walczyli o główną wygraną i tytuł Mistrza.

3.Uczestnicy:
Turniej przewidziany jest tylko dla osób, których statut można określić jako amator
oraz zgłoszą chęć uczestnictwa.

4.Zgłoszenie i wpisowe:
W turnieju biorą udział pojedynczy gracze. Uczestnicy zgłaszać się mogą osobiście
w kręgielni, telefonicznie 661 847 490 lub e-mail: info@kulabowling.pl. Liczba miejsc
ograniczona do 16 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń (wpłat). Udział w
spotkaniach ligi jest płatny 20 zł każdorazowo. Osoba, która chce uczestniczyć w
lidze zobowiązana jest uiścić opłatę w wysokości 80 zł jednorazowo, w cenę
wliczona jest koszulka członkowska.

5.System rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie w odmianę 8 bil zgodnie z zasadami wywieszonymi w
klubie. Uczestnicy grać będą w systemie mieszanym. Przydział zawodników nastąpi
w drodze losowania w dniu turnieju, bezpośrednio po przyjściu uczestników.
Schemat rozgrywek może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników.

6.Sprzęt:
Uczestnicy używają sprzętu należącego do Centrum Rozrywki PIĘTRO lub własnego.

7.Nagrody:
Szczegółowo opisane w załączniku.

8.Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Celem organizatorów jest
zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach.
Organizator działa na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości, podejmuje

ostateczną decyzję w sprawach spornych. Turniej nie jest grą hazardową w
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz.
1540). Dane osobowe uczestników Turnieju są przetwarzane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r.,
nr 101, poz. 926 ze zm.). Udział w Turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem przez
Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

NAGRODY W SPOTKANIACH FAZY LIGOWEJ
MIEJSCE I
•złoty medal,
•kartę treningową na 6 godzin gry w bilarda,
•kartę treningową na 1 godzinę gry w kręgle,
MIEJSCE II
•srebrny medal,
•kartę treningową na 4 godzin gry w bilarda,
•kartę treningową na 1 godzinę gry w kręgle,
MIEJSCE III
•brązowy medal,
•kartę treningową na 3 godzin gry w bilarda,
•kartę treningową na 1 godzinę gry w kręgle,
WSZYSCY UCZESTNICY
•pamiątkowy stół bilardowy do kompletowania,
•kupon na dużego Specjala z nalewaka lub napój.

NAGRODY W FINALE LIGII
MIEJSCE I
•NAJWIĘKSZY PUCHA MISTRZA STAROGARDZKIEJ LIGI BILARDOWEJ 2017
•karnet na 10 godziny gry w bilard,
•nagroda rzeczowa, miniwieża Samsung,

MIEJSCE II
•PUCHAR ZA DRUGIE MIEJSCE W STAROGARDZKIEJ LIGI BILARDOWEJ 2017
•karnet na 8 godziny gry w bilard,
•nagroda rzeczowa, torba sportowa 4F,
MIEJSCE III
•PUCHAR ZA TRZECIE MIEJSCE W STAROGARDZKIEJ LIGI BILARDOWEJ 2017
•karnet na 6 godziny gry w bilard,
•nagroda rzeczowa, plecak sportowy 4F
WSZYSCY UCZESTNICY
•kupon na dużego Specjala z nalewaka lub napój, pizza
•każdy uczestnik finału otrzyma nagrodę rzeczową.

