Regulamin Techniczny
Ringo
1. Termin zawodów:
16 września 2017 r.
2. Miejsce:
Centrum Kultury Fizycznej UMCS, ul. Langiewicza 22 w Lublinie.
3. Uczestnictwo:
Zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników „Lublin 2017”.
4. Kategorie wiekowe:
Kategorie indywidualne (osobno kobiety i mężczyźni):
 do lat 40 (zawodnicy do 39. roku życia), wymiary boiska 16m x 8m,
 do lat 50 (zwodnicy do 49. roku życia), wymiary boiska 16m x 8m,
 50 + lat (zawodnicy w wieku 50 lat i starsi), wymiary boiska 16m x 7m.
Turniej zostanie rozegrany, gdy zgłosi się, co najmniej 4 osoby w danej kategorii wiekowej
kobiet lub mężczyzn.
5. Przepisy i system rozgrywek:
1. System rozgrywek: grupowy, „każdy z każdym”. Ostateczny sposób przeprowadzenia turnieju
ogłosi sędzia główny przed rozpoczęciem poszczególnych konkurencji.
2. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskiego Towarzystwa Ringo - przepisy
dostępne są na stronie internetowej PTR – www.ringo.org.pl .
3. Klasyfikacja zawodników w zawodach ringo prowadzonych systemem: grupowy, „każdy z
każdym ustalana jest kolejno według:
1) liczby zwycięstw,
2) wyniku bezpośredniego pojedynku zainteresowanych przy równej liczbie zwycięstw,
3) przy trzech lub więcej zawodnikach (drużynach) o tej samej liczbie zwycięstw – decyduje
większa liczba zwycięstw pomiędzy zainteresowanymi, a przy równości zwycięstw – różnica
punktów zdobytych i utraconych,
4) przy równości tej różnicy punktów – decyduje większa liczba punktów zdobytych,
5) przy tej samej liczbie punktów zdobytych przez zainteresowanych decyduje większa liczba
punktów zdobytych do utraconych w danej serii spotkań,
6) przy równej różnicy punktów decyduje większa liczba punktów zdobytych w całej serii spotkań,
7) przy także i tej równości – o zdobytym miejscu decyduje ponowny bezpośredni pojedynek
wszystkich zainteresowanych.
4. W trakcie trwania rozgrywek, niezgłaszający się zawodnicy na wezwanie sędziego w ciągu 3
minut przegrywają mecz walkowerem 0:15, przy następnym walkowerze są skreśleni z listy
uczestników i niesklasyfikowani.

5. Koordynator rozgrywek po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać wszelkich
odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.
6. Organizator zapewnia sprzęt sportowy, zabezpieczenie medyczne oraz skład sędziowski.
7. Zawody rozgrywane będą na boisku trawiastym, bez względu na pogodę.
8. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje prowadzącemu zawody.
9. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu konkurencji oraz regulaminu Spartakiady.
6. Nagrody:
Medale i dyplomy dla miejsc 1-3 w swoich kategoriach wiekowych.
Imię i nazwisko prowadzącego zawody:
Mariusz Wangryn

