Puławy 2019-08-19
Regulamin
techniczny, Turnieju rzuty podkową rozgrywanego w ramach
XLII Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

1. Organizator - Ognisko TKKF "Chemik".
2. Czas i miejsce - Konkurencja odbędzie się w dniu 15.09.2021 (środa) od godz.16.15
w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym n/Wisłą.
3. Uczestnictwo - Zgodnie z Regulaminem Spartakiady.
4. Zgłoszenia - Zgłoszenia imienne przyjmowane będą na miejscu zbiórki.
5. Opis konkurencji:
Na wyznaczonym kwadracie wymiarach 2m na 2 m (duże pole punktowe) umiejscowiony jest
kwadrat 1m na 1m (małe pole punktowe). Na środku znajduje się metalowy palik o wysokości 30
cm. Zawodnik rzuca z odległości pięciu metrów, mając za zadanie zarzucić podkowę na palik.
Każdy startujący wykonuje po pięć rzutów w pierwszej serii. W serii drugiej startuje 15 zawodników,
którzy zdobyli największą ilość punktów (rzuty z I serii i II są sumowane). Pozostałym zawodnikom
zaliczone będą punkty z I serii.
6. Zasady punktacji:
1) Podkowa nie uderza w palik
a) spada poza polem punktowym – niezależnie gdzie się zatrzyma - 0 pkt
b) spada w pole punktowe duże i po odbiciu zatrzymuje się poza polem punktowym – 0 pkt
c) spada w pole punktowe i zatrzymuje sie w dużym polu – 1 pkt
d) spada w pole punktowe i zatrzymuje się w małym polu – 2 pkt
e) zatrzyma się na linii (dotyka) zalicza punkty wyższe.
2) Podkowa uderza w palik
a) i po odbiciu zatrzyma się na dużym polu – 3 pkt
b) i po odbiciu zatrzyma się na polu małym – 5 pkt
c) i opiera się (dotyka) o palik częścią zewnętrzną – 7 pkt
d) zawisa na paliku – 10 pkt
e) nie uderza lub uderza o palik i obejmuje go – 10 pkt.
f) zatrzyma się na linii (dotyka) zalicza się punkty wyższe.
Uwaga
Jeżeli podkowa uderzy w palik po wcześniejszym odbiciu się w polu punktowym, punkty zalicza się
jak w punkcie 1).
7. Punktacja drużynowa - Wyniki zawodów wliczane są do punktacji indywidualnej i drużynowej
XLII Spartakiady. Do punktacji drużynowej brane będą wyniki czterech najwyżej sklasyfikowanych
zawodników.
8. Nagrody -Za miejsce od I do III bony podarunkowe (nagroda dla najlepszej kobiety).
9. Postanowienia końcowe - Ewentualne odwołania powinny spływać do organizatora w terminie 7
dni od daty ogłoszenia komunikatu końcowego konkurencji. Po upływie terminu nie będą
rozpatrywane. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
Podczas zawodów obowiązuje dystans i dezynfekcja rąk
Informujemy, że wzięcie udziału w niniejszej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji
celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”. Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na podanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach
związanych z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego na
wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.

