REGULAMIN
VI Turnieju „Rzut Kamieniem”
w ramach „Jarmarku Odpustowego św. Jacka” w Kamieniu Śląskim
Termin imprezy sportowej: 17 sierpnia 2014r.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego, Urząd Miejski
w Gogolinie
Miejsce: ogrody przypałacowe Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim
Godziny trwania turnieju: rozpoczęcie o godz. 15.00, planowane
zakończenie 17.00
Cel imprezy sportowej: propagowanie zasad zdrowego trybu życia,
stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
w atmosferze rywalizacji sportowej, poszerzenie kontaktów sportowych.
Impreza przeznaczona jest dla mieszkańców województwa opolskiego oraz
gości „Jarmarku Odpustowego u św. Jacka”.
Regulamin:
1.

W turnieju mogą brać udział tylko osoby zgłoszone wcześniej na liście
startowej.

2.

W turnieju mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat,
mężczyźni i kobiety.

3.

Ewentualną weryfikację zawodników może przeprowadzić organizator
przed rozpoczęciem turnieju.

4.

Uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność.

5.

Osoby pod wpływem alkoholu nie będą dopuszczone do udziału
w turnieju.

6.

Osoby uczestniczące w turniej będą ubezpieczone przez organizatora
od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7.

Organizator nie będzie odpowiadał za rzeczy pozostawione bez
opieki podczas trwania turnieju.

8.

Organizator podczas trwania turnieju obejmuje funkcję sędziego
technicznego oraz zastrzega sobie również wyłączną interpretację
regulaminu.
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9.

Wszystkie sporne kwestie podczas rozgrywek rozstrzygają sędziowie
prowadzący turniej.

10. Kamień przeznaczony do rzutu ma wagę 6,5 kg.
11. Rzut musi być wykonany jednorącz przodem do linii rzutu.
12. Przekroczenie linii rzutu nawet po rzucie jest „rzutem spalonym”,
który nie będzie zaliczony.
13. Każdy z uczestników ma prawo do dwóch rzutów, z których lepszy
jest klasyfikowany.
14. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy turnieju przebywają za linią
rzutu w odległości co najmniej 3 m.
15. Najlepszy wynik w poszczególnych kategoriach będzie jednocześnie
rekordem widniejącym na stronie internetowej www.kamienslaski.pl
do czasu jego pobicia.
Termin przyjmowania zgłoszeń: reprezentacje sołectw do 14 sierpnia
2014r. zawodnicy indywidualni w dniu zawodów od godz. 14.00.
Wszelkie informacje oraz zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane są
pod adresem stowarzyszenie@kamienslaski.pl, lub Zbigniew Kawa tel.
731 235 255, Tomasz Sochański tel. 502 598 635.
……………………………………………………………………….…………………….
VI Zawody w Rzucie Kamieniem przeprowadzane są w ramach „Jarmarku Odpustowego św. Jacka”
w Kamieniu Śląskim współfinansowanego ze środków:

1. Urzędu Miejskiego w Gogolinie w ramach „Otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadań
2.
3.

publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014r.".
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014r.
Stowarzyszenia Przyjaciół Kamienia Śląskiego.

Patronat medialny:
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