REGULAMIN
XXX Spartakiady Klubów Rekreacyjno – Sportowych
TKKF Jastrzębie Zdrój na 2006 rok.

1).

Cel Turniejów: popularyzacja i uprawianie sportu wśród mieszkańców naszego miasta
jako forma aktywnego wypoczynku po pracy oraz masowej rekreacji fizycznej.

2).

Organizator: Miejskie
w Jastrzębiu Zdroju.

3).

Termin: od lutego do 11 listopada 2006r.

4).

Warunki uczestnictwa i przeprowadzenia zawodów: we wszystkich konkurencjach
w ramach spartakiady uczestniczą drużyny i zawodnicy, którzy potwierdzą swój udział
w imprezie wg następujących zasad:
-
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-

-

-

-
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Towarzystwo

Krzewienia

Kultury

Fizycznej

oraz

KRS

TKKF

członkowie KRS TKKF biorą udział w każdym Turnieju na podstawie ważnej legitymacji
okazanej na życzenie organizatora ( punktują dla Klubu ) w innym przypadku startują jako
nie zrzeszeni.
w zawodach uczestniczą osoby powyżej 14 lat i muszą posiadać zdolność do gry
potwierdzoną przez lekarza oraz zgodę rodziców lub opiekuna na piśmie dostarczoną przed
każdymi zawodami.
zawodnicy powyżej 18 lat muszą posiadać zdolność do gry potwierdzoną przez lekarza w
innym przypadku zawodnicy i kierownicy drużyn biorą na siebie pełna odpowiedzialność za
wynikłe z tego konsekwencje, potwierdzając własnoręcznym podpisem na liście startowej
zawodników,
turnieje w ramach Spartakiady są imprezą otwartą dla jej uczestników z możliwością udziału
byłych zawodników, którzy mają 2-letnią karencję w uprawianiu sportu wyczynowego, nie
zastosowanie się do 2-letniej karencji będzie karane dyskwalifikacją całej drużyny KRS w
danej dyscyplinie,
przed zawodami kierownik drużyny dostarcza do organizatora listę zgłoszenia, która
powinna zawierać: przynależność zawodnika lub drużyny KRS TKKF, nazwisko i imię, data
urodzenia, podpis zawodnika i kierownika drużyny, a osoby nieletnie powinny mieć
pozwolenie od rodziców wg wzoru oświadczenia załączonego do niniejszego regulaminu,
przez cały czas trwania turnieju obowiązuje przestrzeganie punktualności rozgrywania
spotkań wg ustalonego harmonogramu,
w każdym turnieju obowiązuje odpowiednie obuwie wg zaleceń organizatora danej
konkurencji,
punktacja za każdy turniej do punktacji generalnej spartakiady:
• punktacja drużynowa i indywidualna: ostatnie miejsce 1 pkt., następne miejsca o 1
pkt. więcej, pierwsze miejsce premiowane jest dodatkowym punktem,
w ramach Spartakiady musi przystąpić do zawodów nie miej niż 2 Kluby aby być
sklasyfikowanym w punktacji generalnej
sprawy sporne rozstrzyga na miejscu organizator zawodów, a jego decyzja jest ostateczna,
KRS TKKF jako współorganizator konkurencji przeprowadzi konkurencje:
Do zadań należy przeprowadzenie zawodów sportowych oraz przygotowanie obiektu
( za wykonanie zadania Klub otrzyma 200 zł ),
Organizator MTKKF zabezpiecza:

a) wynajem Sali,
b) Regulaminy po wcześniejszym uzgodnieniu z Klubem,
c) Dyplomy
d) Nagrody za I miejsce w konkurencji zespołowej,
e) Nagrody za I – III miejsca w konkurencjach indywidualnych
Spartakiada liczy 11 konkurencji:
1. Szachy,
2. Tenis Stołowy,
3. Badminton,
4. Pływanie,
5. Biegi Przełajowe,
6. Koszykówka uliczna,
7. LA,
8. Ringo,
9. Tenis Ziemny,
10. Piłka Siatkowa,
11. Piłka Nożna 5-cio osobowa.
Nagrody: w punktacji generalnej zwycięzcy otrzymają od MTKKF

5).

I m-ce Puchar + Dyplom
II m-ce Puchar + Dyplom
III m-ce Puchar + Dyplom
6). Konkurencje sportowe oraz ich organizatorzy:
Lp.

KONKURENCJA

ORGANIZATOR

DATA

MIEJSCE

1.

SZACHY

KRS TKKF

„PIONIER”

LUTY

SP. NR 5

2.

TENIS STOŁOWY

KRS TKKF

„PIONIER”

MARZEC

SP. NR 5

3.

BADMINTON

KRS TKKF

„JUBILAT”

MARZEC

GIMNAZJUM NR 10

4.

PŁYWANIE

KRS TKKF

„BAJADERA”

KWIECIEŃ

ZS NR 2 (PŁYWALNIA LAGUNA)

5.

BIEGI PRZEŁAJOWE

KRS TKKF

„DIAMENT”

MAJ

SP NR 19

6.

STREETBALL

KRS TKKF

„CHROBRY”

MAJ

JAR POŁUDNIOWY.

7.

RINGO

KRS TKKF

„BACHUS”

MAJ

JAR POŁUDNIOWY

8.

LA

KRS TKKF

„CHROBRY”

CZERWIEC

ZS NR 2

9.

TENIS ZIEMNY

KRS TKKF

„JUBILAT”

CZERWIEC

KORTY OWN

10.

PIŁKA SIATKOWA

KRS TKKF

„JASTRZĄB”

PAŹDZIERNIK

GIMNAZJUM NR 10

11.

PIŁKA NOŻNA

KRS TKKF

„MORS”

11 LISTOPADA

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

UWAGA: Ewentualną zmianę terminów prosimy zgłaszać z miesięcznym wyprzedzeniem.

