
  

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2017”. 

 

 

                                                                                 

 

Ogólnopolski turniej w kręglarstwie klasycznym                                                        
osób Niewidomych i Słabowidzących                                                                                       

Gostyń 07-10.12.2017r. 
 
 
 

 ORGANIZATOR  
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”,                                      

ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa. Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2017”   

 MIEJSCE I TERMIN  
Gostyń 07-10.12.2017r.                                                   

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Hotel Cukropol - ul. Hutników 14, 63-800 Gostyń 

 MIEJSCE ZAWODÓW 

Gostyń, ul. Strzelecka 27, kręgielnia 6-torowa 

 KOORDYNATOR 

Daniel JARZĄB  -  danieljarzab@interia.pl  -  tel. 663-542-323 

 SĘDZIA GŁÓWNY 

Marian MENDYKA 

 ZASADY KWALIFIKACJI 

W zawodach uczestniczyć mogą członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu CROSS posiadający znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności (wada wzroku). 

Turniej będzie przeprowadzony zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w kręglarstwie klasycznym 

zatwierdzonym przez Prezydium CROSS. 

 CELE TURNIEJU     

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach B-1, B-2 i B-3 wśród mężczyzn i kobiet. 

Popieranie sportowego współzawodnictwa.                                                                                                                                                 

Propagowanie kręglarstwa klasycznego wśród osób z wadą wzroku. 

 ZASADY GRY 

Gry eliminacyjne będą rozgrywane w dniu 8 grudnia, 4 razy 30 rzutów. 

Planowane są gry finałowe w sobotę 9 grudnia, dla 6 najlepszych zawodników z każdej kategorii.                                 

Szczegóły na odprawie technicznej w czwartek 7 grudnia godzina 20.     

 NAGRODY 

1-3 miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn trofea sportowe. 

 ZAPISY I PŁATNOŚCI 

Koszt udziału w zawodach 45 zł od osoby. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 7 grudnia do 

śniadania 10 grudnia. Opłaty na konto CROSSU - 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.                                                          

W przypadku dużej ilości zgłoszeń przewidywane limity dla klubów, udział poza limitem 1 doba 100 zł. od osoby. 

Start tylko w rozgrywce 40 zł, płatne u koordynatora.                         

              W zgłoszeniu proszę o podanie danych zawodników i asystentów, orzeczenia tylko osoby które nie startowały w 2017. 

              Planowane jest podstawienie autokaru w kierunku Leszna 10 grudnia w godzinach porannych (hotel Cukropol). 

 

   Zgłoszenia przesyła macierzysty klub w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2017r. 
 

Zapraszamy do udziału w turnieju.  

 DOBRY RZUT… 

 

mailto:danieljarzab@interia.pl

