REGULAMIN
X edycji Turnieju Drwali
Pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Lęborka

1. Organizatorzy:
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku
Organizacja Imprez Ligo, Eligiusz Grotha
2. Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się 03. maja 2018r. (czwartek) o godzinie 17.30 w Lęborku w parku przy Starostwie
Powiatowym. Odprawa techniczna zawodników odbędzie w miejscu turnieju w godz. 16.30- 17.00.
3. Przebieg zawodów, zasady uczestnictwa:
Drużna składać będzie się z 3-5 osób, które wezmą udział w konkurencjach:




Piłowanie mechaniczne
Piłowanie ręczne
Rąbanie pnia

Drużyny we własnym zakresie zabezpieczają sprzęt niezbędny do udziału w turnieju (piła ręczna, mechaniczna i
siekiera). Sprzęt musi być w nienagannym stanie technicznym.
Drużna zwyciężająca poszczególną konkurencję otrzyma maksymalną liczbę punktów w zależności od ilości
startujących drużyn (przykład: udział biorą 3 drużyny, za 1. miejsce drużyna zwyciężająca otrzymuje 3 punkty,
odpowiednio za 2. miejsce- 2 punkty, za 3.miejsce- 3 punkty). Turniej wygrywa drużyna, która po trzech
konkurencjach uzyska największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów po
zakończonych trzech konkurencjach, wygrywa drużyna, która zajęła wyższe lokaty w poszczególnych
konkurencjach. W przypadku osiągnięcia przez drużyny tej samej ilości punktów oraz miejsc w poszczególnych
konkurencjach wygrywa ta drużyna, która osiągnęła lepszy wynik w ostatniej konkurencji.
4. Nagrody:
Za zajęcie I miejsca nagroda pieniężna w wysokości 550zł, II miejsce 300zł, III miejsce 150zł. Od I do III miejsca
medale dla każdego uczestnika oraz puchar i dyplom dla każdej z drużyn.
5. Postanowienia końcowe:
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest podpisanie odpowiedzialności osobistej. Niedozwolony jest start osób
niepełnoletnich. Koszty podróży oraz ubezpieczenie spoczywa bezpośrednio na zawodnikach lub jednostkach ich
delegujących. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP (ubrani w odzież ochronną, kaski,
okulary, nauszniki itp.) oraz do zachowania szczególnych warunków bezpieczeństwa podczas trwania turnieju;
bezwzględnie podporządkować się poleceniom sędziów oraz organizatorów turnieju. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za rzeczy oraz sprzęt należące do uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo
interpretacji i ewentualnych zmian niniejszego regulaminu. Sprawy sporne i nieujęte w regulaminie rozstrzygają
organizatorzy w porozumieniu z sędziami.

Wszelkich informacji dotyczących turnieju udziela Eligiusz Grotha pod numerem telefonu +48 510 841 290.

