
    REGULAMIN GRAND PRIX KWIDZYNA 2020             
W CORNHOLE O PUCHAR KCSiR

ORGANIZATOR:  Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

1. Cykl turniejów Grand Prix Kwidzyna 2020 w CORNHOLE obejmuje 3 turnieje, 
które zostaną rozegrane w kategorii OPEN. W turniejach mają prawo startu zawodnicy, którzy 
zgłoszą się do turnieju w wyznaczonym dniu, o wyznaczonej godzinie.     

     

     Turnieje rozgrywane będą w  hali sportowej przy ul. Żeromskiego i na stadionie przy ul. Sportowej.

     Terminy rozgrywania turniejów: (zgłoszenia 30 minut przed rozpoczęciem turnieju)          
                                                              

15.02.2020  (sobota)
Hala ul. Żeromskiego godz.13:00

25.04.2020   (sobota)
Stadion ul. Sportowa 6 godz. 10:00

30.05.2020   (sobota)
Stadion ul. Sportowa 6 godz. 10:00

   * W przypadku konieczności zmiany terminu rozgrywania danego turnieju, aktualny termin zostanie podany z wyprzedzeniem.
    

2.  System rozgrywania poszczególnych turniejów Grand Prix Kwidzyna 2020   

Każdy mecz - do dwóch wygranych setów, do 21 punktów (z przewagą co najmniej 2 pkt)
     Punkty przyznawane są w każdym turnieju wg. ustalonej punktacji, w zależności od
     zajętego miejsca. Zawodnicy, którzy uczestniczyli we wszystkich 3 turniejach otrzymają
     dodatkowo 5 pkt. bonusowych do punktacji końcowej rozgrywek.
 

PUNKTACJA W TURNIEJACH GRAND PRIX W CORNHOLE 2020  W ZALEŻNOŚCI OD ZAJĘTYCH MIEJSC

PUNKTACJA: Zwycięzca każdego turnieju otrzyma taką ilość punktów do rankingu, ilu zawodników
wystartuje w danym turnieju ( plus 1 pkt dodatkowo). Każdy kolejny zawodnik w klasyfikacji końcowej otrzyma
o 1 pkt. mniej. Mecze rozgrywane będą tylko o miejsca 1-12, pozostali uczestnicy poniżej 12 miejsca otrzymają
punkty dodane dla wszystkich (13-16, 17-24) i podzielone przez ilość tychże uczestników.
Dodatkowo za udział w każdym turnieju każdy uczestnik otrzyma za udział 5 punktów bonusowych niezależnie od 
zajętego miejsca w turnieju.

M PKT M PKT M PKT M PKT M PKT M PKT M
1. 13 3. 10 5. 8 7. 6 9. 4 11. 2 13-16
2. 11 4. 9 6. 7 8. 5 10. 3 12. 1 17-24

3.   Rozgrywki prowadzone są w oparciu o przepisy gry w cornhole. Każdy turniej prowadzi sędzia wyznaczony przez
      organizatora, który podejmuje wszelkie decyzje samodzielnie lub w porozumieniu z organizatorem rozgrywek. 
4. Do klasyfikacji końcowej Grand Prix Kwidzyna 2020 w cornhole liczą się wyniki z 3 turniejów
5. W każdym turnieju, w wyniku losowania, zgłoszonym zawodnikom zostaną przyporządkowane
       numery startowe, od numeru 1 do numeru równego ilości startujących zawodników

 ( bez rozstawiania najlepszych zawodników w klasyfikacji GP ).
6.     Opłata startowa na każdy turniej wynosi 5 zł. od uczestnika.
7.    Końcowa lista rankingowa utworzona zostanie po zakończeniu rozgrywek GP Kwidzyna 2020 .                                      
       W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o poszczególnych miejscach decyduje 
       większa ilość zajętych wyższych miejsc w turniejach.
8.    Każdy turniej zostanie rozegrany przy zgłoszeniu się min. 12 zawodników. Przy mniejszej ilości turniej            
      zostanie odwołany.
9.    Lista rankingowa będzie uaktualniana po każdym rozegranym turnieju
10.  Nagrody:  Za zajęcie miejsc I - VIII w klasyfikacji końcowej cyklu GP KWIDZYNA 2020 w cornhole
       zawodnicy otrzymają pamiątkowe puchary (trzech najlepszych dodatkowo pamiątkowe koszulki) 
11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie imprezy przez uczestników.
12. Osoby zgłaszające się do turnieju jednocześnie oświadczają, że zapoznały się z regulaminem rozgrywek GP,                
      są zdrowe i zdolne do udziału w zawodach oraz startują na własną odpowiedzialność i nie będą rościć żadnych  
      roszczeń w stosunku do organizatora w razie odniesionych szkód i obrażeń.  Wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania   
     filmowe oraz wywiady, a także  wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być  wykorzystane przez prasę, radio               
     i telewizję a także w celach  marketingowych Organizatora i sponsorów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodnika w Grand Prix Kwidzyna 2020. Jednocześnie oświadczam, że 
zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, 
wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że podanie tych danych było 
dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 
ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 

13. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu.

www.kcsir.pl

http://tematy.biznes.gazetaprawna.pl/tematy/u/ue?utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=link-w-art
http://www.kcsir.pl/

