
I Otwarte Mistrzostwa Wodzisławia Śląskiego w Bule

Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”

REGULAMIN

1. Cel imprezy:

- popularyzacja gry w bule wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego,

- upowszechnianie aktywnych form wypoczynku,

-  integracja  mieszkańców Wodzisławia Śląskiego poprzez wspólne,  rodzinne uczestnictwo
w rozgrywkach,

- integracja środowisk o różnym stopniu sprawności fizycznej.

2. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim

Współorganizator:

Miasto Wodzisław Śląski

3. Termin i miejsce:

27 maja 2018 r. (niedziela), tory do gry w bule  nieopodal Parku Linowego, Rodzinny Park
Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim (ul. Matuszczyka).

Biuro zawodów: wypożyczalnia sprzętu sportowego (zabudowa kontenerowa), Rodzinny Park
Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim (ul. Matuszczyka).

4. Program imprezy:

- zgłoszenia drużyn w biurze zawodów w godzinach 9:00-9:45
- oficjalne otwarcie Mistrzostw o godzinie 10:00
- pierwsze gry od godziny 10:10
- uroczyste rozdanie nagród i zakończenie Mistrzostw ok. godziny 15:00

5. Warunki uczestnictwa:

1. Turniej ma charakter otwarty.

2. W turnieju mogą wziąć udział  osoby,  które do dnia 27 maja 2018 r. ukończyły 7 rok
życia. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat wymagana jest zgoda rodziców lub
opiekunów na udział.

3. Mistrzostwa rozgrywane są w konkurencji dubletów (2 osoby).
4. Ze względów organizacyjnych wprowadza się limit uczestników: 16 dubletów. 

5. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa  w turnieju  jest  przesłanie  do 23  maja  2018  r.
(środa) zgłoszenia drużyny.



Zapisy elektroniczne:  https://goo.gl/forms/hz7zgJvZBwEPwv8q2. O kolejności  zapisów
decyduje  data  wpływu formularza.  W razie  niewyczerpania  limitu  istnieje  możliwość
zapisu w biurze zawodów w dniu Mistrzostw.

6. Warunkiem  udziału  w  zawodach  jest  złożenie  własnoręcznego  podpisu  pod
oświadczeniem o zdolności do udziału w Mistrzostwach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka
i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność.

7. W celu wyłonienia najlepszego dubletu Mistrzostw przeprowadza się jeden turniej.
8. Gdy do Mistrzostw zgłoszą się mniej niż 2 drużyny, Mistrzostw nie rozgrywa się.

6. Zasady rozgrywania Mistrzostw

1. Podczas rozgrywek uruchomione zostaną 3 bulodromy o wymiarach 15m x 4m.

2. Gra będzie miała charakter dubletu, każdy z graczy otrzyma po 3 kule. Do gry używa się
kul stalowych o określonych parametrach: średnica: 70,5mm – 80mm, waga: 650g – 800g,
i małej drewnianej kulki zwanej „buszon”, „cochonnet”, „jack” – po polsku najczęściej
„świnka” o średnicy 30 mm.

3. Gra toczyć się będzie do 13 punktów. Czas jednej rozgrywki wynosi 10 minut lub kończy
się w momencie zdobycia przez jedną z drużyn 13 punktów.

4. Na drużynę przy polu gry czeka się 10 minut, gdy ta się nie stawi – wygrywa walkowerem
drużyna przeciwna.

5. Mistrzostwa będą rozgrywane systemem szwajcarskim. Składa się ona z trzech rund.
6. W pierwszej rundzie obowiązuje losowe rozstawienie drużyn.
7. W  przypadku  nieparzystej  liczby  startujących  drużyn,  w  pierwszej  rundzie  pauzuje

drużyna zgłoszona jako ostatnia.
8. W kolejnych rundach kojarzenie następuje zgodnie z zasadami systemu szwajcarskiego to

jest zgodnie z zajmowanym przez nie miejscem, przy założeniu, że pierwsza gra przeciw
drugiej, trzecia przeciw czwartej itd., gdzie o kolejności decydują:
a) ilości odniesionych zwycięstw;
b) różnicy małych punktów;

9. Wyklucza  się  dwukrotne  spotkanie  z  tym  samym  przeciwnikiem,  jeśli  wyniki  tak
wskazują,  to  drużynie z  wyższą lokatą  wyznacza się przeciwnika z  kolejnego miejsca
w tabeli.

10. Szczegółowe zasady przebiegu rozgrywek zostaną podane przez Organizatorów podczas
rozpoczęcia Mistrzostw. 

11.  Sędzia  dokonuje  zasad  interpretacji  zasad  gry  i  rozstrzyga  spory.  Jego  decyzje  są
ostateczne.

7. Nagrody

Organizator przewidział dla wszystkich uczestników drobne upominki, a dla najlepszych 3
dubletów nagrody rzeczowe oraz trofea sportowe. 

https://goo.gl/forms/hz7zgJvZBwEPwv8q2


8. Klauzula informacyjna

Informuje się, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Sportu
i Rekreacji „CENTRUM” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 8.

2. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  rozegrania  Mistrzostw
i  wyłonienia  zwycięzców  oraz  w  celach  promocyjnych  (promocja  imprezy  w  mediach
społecznościowych, portalach internetowych, serwisach informacyjnych) Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji „CENTRUM”  i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. Posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  od  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji
„CENTRUM” sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  danych osobowych
oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4. Na podstawie art.  32 ust.  1 pkt  7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
pisemnego,  umotywowanego  żądania  zaprzestania  przetwarzania  Pani/Pana  danych  ze
względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.
922 ze zm.) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

9. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników Mistrzostw. 
2. Podpisanie  zgłoszenia  do  zawodów  jest  równoznaczne  z  akceptacją  regulaminu,  oraz

wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  dla  potrzeb
wewnętrznych  organizatora,  a  także  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystanie  wizerunku
startującego w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy. 

3. Wszyscy uczestnicy startujący w Mistrzostwach, muszą zostać zweryfikowani w biurze
zawodów.

4. Zawodnik  musi  posiadać  podczas  weryfikacji  dowód tożsamości  ze  zdjęciem (dowód
osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia
i obywatelstwa. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

5. Istnieje  możliwość  wypożyczenia  sprzętu  do  gry  w  bule  w  wypożyczalni  sprzętu
sportowego w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” (6 kompletów).

6. Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu wszystkich meczy oraz podsumowaniu
klasyfikacji końcowej. 

7. Organizator zapewnia: napoje.
8. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  uczestników  zawodów zgubione,

uszkodzone czy zniszczone, za wyjątkiem rzeczy oddanych do depozytu Organizatora.



9. Zawodnik  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  komisji  sędziowskiej,  powołanej  przez
organizatora zawodów. Skargę na piśmie należy złożyć do godziny 14:00, po wpłacie
kaucji  w wysokości  50 zł.  Komisja  ma obowiązek rozpatrzyć  ją  do 1 godziny od jej
otrzymania.

10. W  przypadku  skargi  nieuzasadnionej  kaucja  nie  podlega  zwrotowi  i  zostanie  ona
wpłacona  na  konto  organizatora  lub  współorganizatora.  Dyrektor  zawodów  może
wykluczyć  z  zawodów  osoby  nieprzestrzegające  regulaminu  i  ładu  sportowego.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  Wyłączność na utrwalenie
przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz  fotograficznego podczas
zawodów  posiadają  osoby/firmy  posiadające  akredytację  wydaną  przez  Organizatora
w dniu zawodów. W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji
ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  na  zdrowiu  lub  mieniu  uczestników
imprezy.

11. Informacji na temat zawodów udziela:
Ireneusz  Górnik 512  070  794,  poczta  elektroniczna:  i.gornik@mosir.wodzislaw-
slaski.pl,
Magdalena Czerniawska 505 401 885, poczta elektroniczna:  sport@mosir.wodzislaw-
slaski.pl.

12. W przypadku  niekorzystnych  warunków atmosferycznych  (burza,  deszcz)  Organizator
może  odwołać  imprezę  lub  przesunąć  ją  na  inny  termin.  Impreza  odbędzie  się  bez
względu  na  warunki  atmosferyczne,  uczestnicy  biorą  udział  w  zawodach  na  własną
odpowiedzialność  i  nie  będą  wnosić  żadnych  roszczeń  w  razie  wystąpienia  zdarzeń
losowych.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Mistrzostw.

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
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Źródło: http://www.petanque.pl


