Rodzinny Turniej Boccia o Puchar Wójta Gminy Łabunie
w ramach akcji „Łączy Nas Boccia”
REGULAMIN
1.

CEL TURNIEJU:





Popularyzacja gry Boccia wśród mieszkańców Gminy Łabunie.
Integracja społeczna poprzez aktywność sportową.
Propagowanie zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR:




Urząd Gminy Łabunie
GKS Sparta Łabunie

3. TERMIN:




Turniej odbędzie się 12.09.2021(niedziela). Boisko Orlika Łabunie.
Początek zawodów godz. 15.00.

4. UCZESTNICTWO:









Turniej przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Łabunie
Zespół składa się z 3 zawodników(osoby spokrewnione – rodzina).
Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zmienne.
Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne a zawody mają charakter wyłącznie rekreacyjny.
Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy zawodów zasięgnęli konsultacji lekarskiej. Organizator nie
zapewnia przedmedycznej opieki lekarskiej, a jedynie apteczkę pierwszej pomocy.
Zawodnik przed turniejem, w którym startuje jest zobowiązany do podpisania oświadczenia wg
wzoru (zgody dostępne u opiekuna Orlika w Łabuniach) o stanie zdrowia.
Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna
zgoda rodziców lub opiekunów prawnych wg wzoru (zgoda dostępna u opiekuna Orlika
w Łabuniach), dostarczona do organizatorów przed turniejem, w którym dana osoba startuje.
Dezynfekcja sprzętu po każdym meczu.

5. SYSTEM TURNIEJU:



System rozgrywek ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń

6. ZASADY GRY:



Gra Boccia wywodzi się ze starożytnego Rzymu. Jej nieadaptowana wersja zwana Boule jest
narodowym sportem we Francji, równie popularna jest we Włoszech - pod nazwą Bocce. Pole gry
ma wymiary 12,5 m x 6 m. Sprzętem są bile skórzane o wadze 290 g i obwodzie 27 cm – sześć bil
w kolorze czerwonym, sześć w niebieskim i jedna bila biała. Celem gry jest wrzucenie na boisko
bili białej a następnie umieszczenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak największej ilości bil
jednego koloru.

7. NAGRODY:





Za I miejsce drużyna otrzyma pamiątkowy puchar i medale.
Za II-IV miejsca drużyna otrzyma pamiątkowe medale
Pozostałe drużyny pamiątkowe dyplomy.

8. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy potwierdzić do dnia 08.09.2021r u animatorów Orlika lub na tel. 513126055, 506417951,
podając nazwisko rodziny .
9. UWAGI:



W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia główny turnieju p. Piotr
Latawiec.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

