
REGULAMIN  
MISTRZOSTWA ZAWIERCIA W RZUCIE TELEFONEM KOMÓRKOWYM 
 

I. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej, 

2. Integracja osób aktywnych ruchowo, 

3. Promocja miasta Zawiercie. 

 

II. ORGANIZATOR 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu; 42-400 Zawiercie,  ul. Moniuszki 10, 

tel. (32) 67 243 37; fax. (32) 67 243 37; NIP: 649-198-79-28; adres email: 

osir@osir.net.pl 

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

7 CZERWIEC 2014 godz. 12.00 - Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Zawierciu ul. Moniuszki 10. 

 

IV. PROGRAM ZAWODÓW  

1. Rejestracja zawodników 11:00 – 12:00, 

2. Start zawodów godz. 12:00, 

 

V. ZAWODY ROZGRYWANE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH: 

1. Kobiety 

2. Mężczyźni 

 

VI. ZAPISY I OPŁATA STARTOWA 

1. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

2. Zapisy w dniu zawodów wymagają osobistego stawiennictwa zawodnika  

i dokonania osobistego potwierdzenia startu w biurze zawodów, które będzie 

czynne nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem zawodów. 

 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Prawo startu w zawodach mają osoby z własnym starym telefonem 

komórkowym, które nie mają przeciwwskazań do udziału w zawodach 

sportowych i podpiszą Oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność  

i nie będą wnosić roszczeń do organizatorów w przypadku nieszczęśliwego 

zdarzenia losowego (np. uraz, kontuzja itp.). 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani  

w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dowód 

tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) w przypadku osób 

niepełnoletnich zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. 

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie podpisanie w biurze 

zawodów oświadczenia o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na 

własną odpowiedzialność (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 12 września 2001 r. W sprawie szczegółowych zasad i warunków 

prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. - Dz.U. nr 101, poz. 

1095 z 10.09.2001r). W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego 
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zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa, zawodnik zobowiązany 

jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza. 

4. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych 

środków odurzających 

 

VIII. OGÓLNE ZASADY: 

1. W ramach zawodów uczestnicy będą wykonywać po dwa rzuty na odległość 

własnym starym telefonem komórkowym. Wygrywa uczestnik, który z dwóch 

rzutów uzyska najdłuższą odległość. 

2. Rzut telefonem należy wykonać z wyznaczonego przez Organizatora miejsca 

nie przekraczając oznakowanej linii. Lądowanie telefonu musi nastąpić  

w wyznaczonym pasie boiska w przeciwnym wypadku rzut zostanie zapisany 

jako nieudany. 

3. W celu zachowania bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy pozostają za linią 

rzutu nie wchodząc na pas lądowania telefonów i jego obrębów. 

4. Na koniec dwóch serii rzutów sędziowie dokonają podsumowania. Organizator 

zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich kroków, jakie uzna za stosowne 

w celu zapewnienia rzetelnego i sprawiedliwego przebiegu imprezy. Główny 

Sędzia sporządzi ranking wyników uczestników spośród których zostaną 

ogłoszeni zwycięzcy. 

5. Decyzje Sędziów we wszystkich kwestiach są ostateczne i wiążące. 

 

IX. NAGRODY: 

Zwycięzcy w swoich kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe w postaci 

smartfonów. 

 

X .UWAGI KOŃCOWE: 

1. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla 

potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich 

wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych. 

2. Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność, 

3. Zawodnicy są ubezpieczeni z tytułu OC. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, 

5. Dodatkowe pytania prosimy kierować do Organizatora tel. 32 67 243 37. 
 


