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REGULAMIN TURNIEJU  

SPORTOWO – REKRACYJNEGO DLA SENIORÓW  

CELESTYNÓW 17.10.2020 r.  

 

I. Cel: 

Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w grupach seniorskich, podnoszenie 

sprawności fizycznej  u seniorów oraz integracja środowiska poprzez sport. Umożliwienie 

seniorom uczestnictwa w współzawodnictwie sportowym. 

II. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie 

III. Termin i miejsce: 

Turniej odbędzie się w sobotę 17 października o godzinie 10:00 w budynku Gminnej Sali 

Gimnastycznej  w Celestynowie przy ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2.  

IV. System rozgrywek: 

1 . System rozgrywek ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń. 

V. Zasady klasyfikacji zawodników  : 

1. punktacja podczas turnieju będzie dodawana zawodnikowi na podstawie zajętych miejsc w 

poszczególnych konkurencjach: 

1 miejsce – 10 pkt. 

2 miejsce – 9 pkt. 

3 miejsce – 8 pkt. 

4 miejsce – 6 pkt. 

5 miejsce -  4 pkt. 

6 miejsce – 2 pkt. 

7 miejsce – 1 pkt. 

8 miejsce i kolejne – 0 pkt. 

 



 

VI. Klasyfikacja końcowa oraz rodzaj konkurencji: 

1. Większa ilość zdobytych punktów. 

2. W przypadku równej ilości punktów, bezpośredni wynik w konkurencji Cross Senior. 

3. Konkurencje turniejowe: rzut piłką lekarską z przed klatki piersiowej, bieg wahadłowy 5x10 

metrów, rzut do kosza do koszykówki, Cross Senior – tor przeszkód, trój skok, tenis stołowy. 

Opis i pokaz przed poszczególnymi konkurencjami wykonają sędziowie.  

 

VII. Zasady uczestnictwa: 

1. Udział w turnieju  jest bezpłatny  

3. W turnieju mogą brać udziału osoby powyżej 55 roku życia. 

    - Kategorie: Open Kobiet i Open Mężczyzn      

4. Uczestniczący winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków. 

5. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.  

6. Uczestnicy turnieju winni są stosować się do zaleceń Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

12 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 

1031). 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.  

8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW podczas turnieju. 

9. Uczestnicy turnieju startują w turnieju na własną odpowiedzialność i oświadczają, że nie 

mają żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów.  

 

VIII. Wymogi regulaminowe. 

1.Wszyscy uczestnicy turnieju powinni zapoznać się z regulaminem Gminnej Sali 

Gimnastycznej w Celestynowie. 

2. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia zawodów i organizator.              

3. Zgłoszenie udziału w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

oraz regulaminu Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie. 

 

IX. Nagrody. 



1. Za zajęcie miejsc od jeden do trzech – puchar i medal. 

 

X. Zgłoszenia. 

1. Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są do dnia 14.10.2020 roku do godziny 16:00. 

2. Zgłoszenia można dostarczyć  drogą elektroniczną na adres e-mail:  sport@gokcelestynow.pl  

lub osobiście na Halę Sportową ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2 (druk do pobrania u 

dozorcy). Telefon kontaktowy: 798082029 

3. Pełne zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:  

- wypełnioną Kartę Zgłoszeniową zawierającą oświadczenie uczestnika, 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek. 


