OTWARTE TURNIEJE BOWLINGOWE
Z CYKLU GRAND PRIX 2021

Miejsce rozgrywek:
Kręgielnia MOSiR, Łaziska Górne, ul. Ogrodowa 50

Terminy rozgrywek:
I Eliminacyjny Turniej Bowlingowy z cyklu Grand Prix - 12.05.2021
II Eliminacyjny Turniej Bowlingowy z cyklu Grand Prix - 26.05.2021
III Eliminacyjny Turniej Bowlingowy z cyklu Grand Prix - 09.06.2021
IV Eliminacyjny Turniej Bowlingowy z cyklu Grand Prix - 07.07.2021
V Eliminacyjny Turniej Bowlingowy z cyklu Grand Prix - 04.08.2021
VI Eliminacyjny Turniej Bowlingowy z cyklu Grand Prix - 08.09.2021
Finałowy Turniej Bowlingowy cyklu Grand Prix - 06.10.2021

KILKA INFORMACJI NT. KAŻDEGO TURNIEJU














Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zapisanie się na liście startowej
w serwisie sportowym: www.ssk-elektro.pl do każdego turnieju – liczba miejsc
ograniczona i wynosi 36 miejsc. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku zwolnienia miejsca w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy z listy
rezerwowej. Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 uczestnicy zostaną
podzieleni na 2 tury gier (1 tura - godz. 15:30-17:15; 2 tura godz. 18:00-19:45).
Opłata startowa: 10 zł/os. (członek SSK Elektro), 20 zł/os. (pozostałe osoby).
Każdy turniej będzie składał się z 4 pełnych gier. Turnieje będą klasyfikowane
w kategorii kobiet i osobno w kategorii mężczyzn.
Przed każdym turniejem organizator przeprowadzi losowanie torów bowlingowych.
Organizator zapewnia: poczęstunek oraz medal za miejsca 1-3 w każdej kategorii.
Najlepszych 18 zawodników (10 panów, 8 pań) wyłonionych na podstawie turniejów
eliminacyjnych (liczone 5 najlepszych wyników) zostanie zakwalifikowanych do
Turnieju finałowego.
Wszyscy uczestnicy Turnieju finałowego otrzymają pamiątkowe koszulki bowlingowe.
Puchary za ranking: za miejsca 1-3 w każdej kategorii.
Puchary w Turnieju finałowym: za miejsca 1-3 w każdej kategorii.
Więcej informacji: Ireneusz Wanczura (tel. 783 931 303)
Pozostałe informacje – www.ssk-elektro.pl .

Zasady mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2






Wersja 2
z dnia 13.05.2021

Przed wejściem do obiektu każda osoba musi obowiązkowo przejść pomiar
temperatury.
Każda osoba będąca w obiekcie sportowym musi stosować się do Regulaminu obiektu
w zakresie przeciwdziałania SARS-CoV-2.
Wszystkie osoby przebywające w sali gier zobowiązane są do zasłaniania twarzy.
Podczas rozgrywania meczu nie ma obowiązku posiadania założonej na twarzy
maseczki / przyłbicy.
Organizator zaleca zachowanie dystansu (na kanapach) i systematyczną dezynfekcję
(przy wykorzystaniu do tego środków będących na stanie obiektu sportowego).

SKARBNIK
Ireneusz Dyrska

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Kalinowski

