AKTUALIZACJA nr 2:
30.06.2017

REGULAMIN TURNIEJ RODZINNY
CEL:
Celem turnieju jest wyłonienie najlepszej drużyny XVIII Światowych Igrzysk Polonijnych
oraz popularyzacja sportu i rekreacji wśród dorosłych i dzieci w środowiskach polonijnych.
MIEJSCE:
Toruński Ośrodek Sportu - Stadion Miejski im. G. Dunieckiego, ul. gen. Józefa Bema 23/29,
Toruń.
TERMIN:
5 sierpnia 2017 r.

UCZESTNICTWO:
Zgodnie z Regulaminem Światowych Igrzysk Polonijnych, prawo udziału i startu mają
wszystkie osoby będące Polakami bądź mające polskie pochodzenie, stale mieszkające za
granicą. W Wieloboju Rodzinnym biorą udział rodziny polonijne. Minimalna liczba członków
każdej ze zgłoszonych rodzin to 3 osoby, w tym jedna kobieta i jedno dziecko do lat 14.
Kapitan drużyny rodzinnej podpisze oświadczenie, że osoby z jego drużyny są spokrewnieni
prawnie.
SYSTEM ROZGRYWEK:
1.

Każda z rodzin będzie brała udział w eliminacjach, które doprowadzą do wyłonienia 16
zespołów – rodzin. W losowaniu. „16” podzielona zostanie na 4 grupy, w ramach których
zespoły będą rywalizowały o dwa pierwsze miejsca w każdej z grup. W następnym
etapie, w drodze losowania „8” podzielona zostanie na 4 pary, z których do półfinału
przejdą zwycięscy. W dwóch bezpośrednich pojedynkach wyłonieni zostaną finaliści.
Triumfatorem turnieju zostanie zwycięzca finału.

2.

W ramach eliminacji w Wieloboju Rodzinnym rozegrane będą następujące konkurencje:
- tor przeszkód z jajkiem;
- slalom „niewidomego”;
- slalom „stonoga”.

3.

Decydująca rozgrywka będzie składała się z następujących konkurencji:
- 1/8 finału – przelewanie wody;
- ćwierćfinał – piłka w obręczach;
- półfinał – strzelnica;
- finał – budowanie wieży

3.

O kolejności udziału w poszczególnych konkurencjach decydować będzie losowanie.
W losowaniu uczestniczą kapitanowie drużyn rodzinnych.

4.

Szczegółowe regulaminy i zasady klasyfikacji w poszczególnych konkurencjach dostępne
będą na miejscu w dniu rozgrywania Turnieju.

5.

Turniej rodzinny rozgrywany będzie w godz. 09.00 – 15.00.

6.

Organizator zapewnia sprzęt sportowy, zabezpieczenie medyczne, wodę dla zawodników
oraz skład sędziowski.

7.

Wszystkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Sędzia Główny Turnieju.

8.

Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi Zawodów
/ Sędziemu Głównemu.

9.

W sprawach organizacyjnych i sportowych osobą właściwą do pierwszego kontaktu
jest koordynator turnieju rodzinnego – p. Regina Biegańska, tel. + 48 609 047 058,
e-mail: regib@wp.pl.

10. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych
przez organizatora.
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