Szemudzkie Dni Dziedzictwa Kulturowego
REGULAMIN

Szemudzki Turniej gry w karty w „Lësa”
27 listopada 2018 r.
Hala Widowiskowo-Sportowa w Szemudzie
godz.16.00
I. Ogólne zasady organizacji turnieju
1. Cele
 Popularyzacja gry oraz integrowanie środowiska osób grających w Lësa sportowego





Nawiązanie do dawnej tradycji towarzyskiego spędzania wolnego czasu
Wyłonienie zwycięzców turnieju Lësa - indywidualnie i drużynowo.
Rywalizacja sportowa, zgodna z duchem fair play.
Promocja kultury kaszubskiej.

2. Organizator:
 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

4 .Partnerzy medialni:
• Radio Kaszëbë
 www.kaszebe-lёs.pl
 Lesôk - Szemudzki Miesięcznik Gminy

5. Termin i miejsce:
27 listopada 2018 r. /sobota/
Hala Widowiskowo - Sportowa w Szemudzie
5. Uczestnictwo:
5A) Uczestnikami turnieju gry w Lësa, mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i znają zasady
gry sportowej w Lësa.
5B) Akceptują regulamin turnieju oraz przepisy gry w Lësa sportowego.
5C) Zostali zapisani przez organizatora na listę startową.
6. Sposób rekrutacji:
Lës sportowy – Drużynowo i indywidualnie
A) Zapisy: od. godz. 15 do godz. 16.00
B)
Do turnieju – drużyny, zapisują się na formularzach organizatora.
C)
Skład drużyny uczestniczącej w turnieju, składa się z 4 zawodników
7. Obowiązki organizatora
A) Organizator, zapewnia: obsługę sędziowską
B) Organizator, zapewnia: gorącą kawę oraz słodki poczęstunek
C) Organizator, zapewnia materiały do obsługi turnieju: karty, protokoły, długopisy
D) Organizator nie odpowiada za szkody na zdrowiu powstałe podczas turnieju
8. Obowiązki zawodników
A) Zawodnicy pokrywają koszty przyjazdu
B) Zawodnik przestrzega regulamin turnieju sportowego w Lësa oraz przepisy i zasady gry

C) Zawodnik przestrzega fair play
D) Uczestnik turnieju nie gra pod wpływem alkoholu
E) Zawodnicy pokrywają we własnym zakresie ubezpieczenie OC/NW
9. Kategorie:
A) Drużynowo
B) Indywidualnie:
C1) kategoria pań
C2) kategoria panów

(4 osoby)

10. Harmonogram turnieju
27 listopada 2018 r., /sobota/
Uwaga - Pojedyncza runda, liczy 40 rozdania i jest rozgrywana przez 45 min.
16/00 – Powitanie gości
Turniej sportowy
16/10 – 16/50
(I runda – 16 rozdań)
16/50 – 17/30
(II runda – 16 rozdań)
17/30 – 17/45
Słodki poczęstunek
17/45 – 18/25
(III runda – 16 rozdań)
18/25 – 19/05
(IV runda – 16 rozdań)
19/10- Podsumowanie/wręczenie pucharów i nagród
II. Zasady sportowe - Zasady gry oraz punktację za wylicytowane kontrakty określa odrębny
regulamin gry w Lësa ustalony przez organizatora.
A) Zasady gry: Lës sportowy – z D ♣ /Drużynowo i indywidualnie/
B) System punktacji: za miejsca przy stoliku, dla 4 zawodników:
1 miejsce - 5 pkt, 2 miejsce - 3 pkt, 3 miejsce - 1 pkt, 4 miejsce - 0 pkt
C) System punktacji: za miejsca przy stoliku, dla 5 zawodników:
2 miejsce - 5 pkt, 2 miejsce - 4 pkt, 3 miejsce - 3 pkt, 4 miejsce - 2 pkt, 5 miejsce - 1 pkt
D) ) W przypadku, gdy 2 zawodników ukończy rozgrywkę z wynikiem remisowym - ich punkty
za miejsca się dodaje i dzieli przez dwa.
III. Przepisy gry:
A) W turnieju obowiązują przepisy gry - Lësa sportowego
B) Organizator prowadzi klasyfikację: drużynową oraz indywidualną pań, panów.
C) Podczas turnieju: zawodnicy, drużyny - rozegrają 4 rundy po 16 rozdań.
D) Czas przewidywany na rozegranie 1 rundy – max 40 min. Start oraz zakończenie rundy będzie
obwieszczane sygnałem dźwiękowym.
E) Sędziowie będą w trakcie poszczególnych rund informować ile pozostało czasu do końca
rozgrywki.
F) Gdy zawodnicy grają dłużej niż wynosi czas regulaminowy rozgrywki, sędziowie przerywają
rozgrywkę i zabierają protokół z rozegraną ilością rozdań w danej chwili oraz przyznają pkt za
rozgrywkę wg. punktów stolikowych.
G) Po zakończonej rundzie zawodnicy podpisują protokoły oraz oddają protokół do komisji
sędziowskiej.
H) Gdy przy stoliku brak jednego zawodnika lub zawodników (spóźnienie 10 min) w turnieju
drużynowym/indywidualnym, pozostali zawodnicy przy stole otrzymują po 4 pkt. (Zawodnik
ukarany – 4 pkt.)
I) Gdy zawodnik odchodzi od stołu po min 10 rozdaniach – zawodnicy utrzymują zapis
punktowy 5,3,1, -4 pkt. wg. najwyższych wyników, bez względu na wynik dodatni lub
ujemny i zachowują prawo do bonusów.
J) Gdy zawodnik gra faul (zagrywki zabronione), Sędzia wymierza, karę zawodnikowi
grającemu (FAUL) w postaci – 4 pkt, za daną rundę, które odejmuje się od sumy punktów
zawodnika i drużyny lub dopisuje się zawodnikowi, jeżeli nie zdobył na koniec turnieju pkt.
K) Do końcowego wyniku turnieju zalicza się punkty zdobyte w pojedynczych rundach.

L) Suma uzyskanych punktów z poszczególnych rund decyduje o kolejności drużynowej oraz
indywidualnej pań i panów.
M) W przypadku uzyskania identycznego wyniku punktowego na turnieju o kolejności w
klasyfikacji drużynowej decyduje najlepszy wynik ,,punktów stolikowych - plusowych”
drużyny. Gdyby zaistniała sytuacja, że drużyny mają identyczny wynik punktowy oraz
,,punktów stolikowych - plusowych”, o kolejności w klasyfikacji decyduje najwyższa pozycja
zawodnika z danej drużyny w klasyfikacji indywidualnej.
N) W przypadku uzyskania identycznego wyniku punktowego na turnieju o kolejności w
klasyfikacji indywidualnej decyduje najlepszy wynik ,,punktów stolikowych - plusowych”
zawodnika. Gdyby zaistniała sytuacja, że zawodnicy mają identyczny wynik punktowy oraz
,,punktów stolikowych - plusowych”, o kolejności w klasyfikacji indywidualnej decyduje
liczba zwycięstw z bonusami – o najwyższej liczbie punktowej uzyskanych podczas 4rund
rozgrywek.
O) Dwóch zawodników z tej samej drużyny, nie może grać przy jednym stoliku, podczas turnieju
- wynik nie będzie liczony do klasyfikacji drużynowej.
P) Wszelkie spory podczas rozgrywek sportowych rozstrzyga sędzia główny.
Q) Odwołanie od decyzji sędziego głównego dotyczące rozgrywek sportowych jest ostateczna
i nie ma od niej odwołania.
R) Zawodnik lub drużyna nie zgadzając się powyższym regulaminem nie bierze udziału
w turnieju.
S) Organizator za nieprzestrzeganie regulaminu i fair play może zdyskwalifikować drużynę lub
zawodnika/zawodniczkę poprzez wykluczenie z turnieju.
IV. System gradacji wyróżnień i nagród:
A) Indywidualnie
A1) Kategoria pań
A1a) Puchary: miejsca od I do IV
A1b) Nagrody: miejsca I
A2) Kategoria panów
A2a) Puchary: miejsca od I do VI
A2b) Nagrody: miejsca I
B) Drużynowo
B1) Puchary: miejsca od I do III
B2) Nagrody: miejsca I
C) Puchary:
- dla najstarszego zawodnika
- dla najmłodszego zawodnika
V. Wykluczenie z turnieju:
A) Nie przestrzeganie zasad fair play
B) Gra faul
C) Nie przestrzeganie regulaminu Turnieju sportowego gry w karty w Lësa
VI. Regulamin - organizatorzy
A) Organizator zapewnia sobie możliwość zmian w regulaminie bez podania przyczyn.

VII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO art.13 RPEiR (EU) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. informujemy, iż Administratorem
danych osobowych uczestników Szemudzkiego Turnieju Gry w Karty w Lёsa jest Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie , ul. Szkolna 4A, 84-217 Szemud. Celem zbierania danych
osobowych jest promocja i przeprowadzenie ww. turnieju . Przysługuje Państwu prawo dostępu do
treści danych oraz ich poprawiania.

