
 

KOMUNIKAT 
Puchar  Polski 

w Kręglach Klasycznych  NiS PZK  
Tomaszów Mazowiecki  
20-21 październik 2017r 

 
 
 
 
 

Organizator:  Sekcja Niewidomych i Słabowidzących PZK 
 
Koordynator:    Monika Grzybczyńska 
Miejsce zawodów:   Kręgielnia - Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Tomaszów Mazowiecki  ul. Strzelecka 24/26 
Miejsce zakwaterowania;    KRĘGIELNIA  oraz  "PRZYSTAŃ” 
 
Termin zawodów:   20-21 październik 2017r  
 
 CEL ZAWODÓW: 
- Wyłonienie zwycięzców Pucharu Polski  kobiet i mężczyzn 
- Zdobycie punktów rankingowych 
- Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników 
- Popieranie sportowego współzawodnictwa  
 
W zawodach biorą udział zawodnicy posiadający: 
1. Ważną licencję PZK na sezon  2017r lub którzy wykupią licencję 
jednorazową.  
2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  
3. Aktualne badanie lekarskie określające kategorię sportową. 
4. Zawodnicy występują w zawodach na własną odpowiedzialność.  
5. Organizator nie ubezpiecza zawodników.  
6. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym 
zawodów Sekcji NiS PZK.  
7. Asystentów dla zawodników Kat. B1 i Kat. B2 zabezpiecza własny 
klub,w przypadku  braku własnych asystentów zgłosić ten fakt 
koordynatorowi. 
8. Zawodnicy Kat.B1 startują w swoich goglach, opatrunki medyczne 
zabezpiecza  organizator.  
 



Puchar Polski jest turniejem rankingowym.  
 
Turniej rozpocznie się w godzinach popołudniowych 

20.10.2017  
 
Koszt uczestnictwa: 
Jedna doba – 70,00zł   [ nocleg, śniadanie, obiad, kolacja ].  
Opłata startowa –  40,00 zł. 
Zawodnicy Kadry Narodowej KK mają  opłaconą  1 dobę  przez  PZK. 
 

Termin zgłoszeń  
 

1. Kluby zgłaszają startujących zawodników wyłącznie pisemnie do 
12.10.2017r  na adres monika.grzyb@poczta.onet.pl  tel. 537-408-053 

kapitan sportowy  als8@o2.pl   tel. 607 212 321  
2. W zgłoszeniu podajemy imię,nazwisko,kategorię sportową, 

nazwisko asystenta, nazwisko kapitana drużyny z numerem 
telefonu oraz godziny przyjazdu i wyjazdu zawodników. 

 
Należność wpłacamy gotówką przed rozpoczęciem rozgrywek. 
 
Po zamknięciu listy zgłoszeń Organizator ustali plan startów  starając się 
zapewnić  jak najdogodniejsze warunki  startu wszystkim zgłoszonym 
zawodniczkom i zawodnikom.  
 
Komunikat uzupełniający wraz z planem startów zostanie umieszczony 
do 17.10 2017r  na stronie internetowej Sekcji NiS PZK i rozesłany do 
klubów biorących udział w zawodach.  
 
Wyłączne prawo do interpretacji i zmian regulaminu posiada 
Organizator. 
 
 

 
KOORDYNATOR  
 
Monika Grzybczyńska 
Tel. 537-408-053 
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