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rozgrywanych w ramach XLI Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych
"Puławy" SA
1. Organizator - Ognisko TKKF "Chemik"
2. Czas i miejsce - Turniej odbędzie się dniu 28.09.2019r. od godz.10.00 (sobota), w
Ośrodku Rek./Wypoczynkowym w Wólce Profeckiej.
3. Uczestnictwo – Zgodnie z Regulaminem Spartakiady w 2019 r.
4. Sposób przeprowadzenia - Konkurencja zostanie przeprowadzona w następujący
sposób: każdy zawodnik ma prawo do 3 rzutów próbnych oraz 10 rzutów zaliczanych do
punktacji końcowej. Sędzia po 5 rzutach w konkursie, wyjmuje lotki z tarczy (sumując je).
Następnie zawodnik dokonuje 5 kolejnych rzutów. Zawodnikowi zalicza się każde trafienie w
tarczę w miejscu punktowym. W przypadku trafienia w linię – wynik liczy się na korzyść
rzucającego. Wypadnięcie lotki z tarczy nie będzie zaliczone. Odległość rzucającego od tarczy
wynosi 4 m. W tej konkurencji kobiety startują osobno.
UWAGA: Każda osoba ma prawo do jednej serii rzutów. Osobie, która wykona więcej niż
jedną serię rzutów, będzie zaliczona najniższa suma z uzyskanych wyników.
5. Punktacja – Wyniki zawodów wliczane są do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej XLI
Spartakiady. Suma wyników 5 najlepszych zawodników (zastosowana zostanie punktacja
pomocnicza) w tym maksymalnie 1 kobiety, stanowić będzie o miejscu drużyny.
6. Zgłoszenia - Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu i miejscu imprezy.
7. Nagrody – Indywidualnie za trzy pierwsze miejsca, osobno dla kobiet i mężczyzn.
8. Postanowienia końcowe – Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi.Ewentualne odwołania powinny wpływać do organizatora w terminie
do 7 dni od datyogłoszenia komunikatu końcowego konkurencji.
Konkurencja zostanie przeprowadzona w tym samym czasie co Turniej „Boule”.

Informujemy, że wzięcie udziału w niniejszej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i
przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”.
Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych
osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach związanych
z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego
na wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.
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