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I. ORGANIZATOR:  
Organizatorem jest Stowarzyszenie „Milówka” 
 
II. CELE:  
1. Popularyzacja dyscypliny DART wśród dzieci mieszkańców.  
2. Pobudzenie aktywności sportowej i zagospodarowanie czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.  
3. Wyłonienie najlepszych uczestników turnieju.  
4. Przygotowanie dzieci i młodzieży do sportowej rywalizacji.  
5. Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport.  
6. Rozpowszechnianie zasad Fair Play 
 
III. TERMIN I MIEJSCE:  
1. Boisko sportowe w Milówce 
2. 9 czerwca 2018 r. (sobota)  
3. Rozpoczęcie turnieju o godz. 14.00 
 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:  
1. W turnieju mogą brać udział wszyscy  
2. Zawodnicy startują w następujących kategoriach wiekowych  
-  -----  -  2008 /MŁODZIK/ 
- 2007 – 2004 /JUNIOR/ 
- 2003 -  ----- /OPEN/ 
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.  
4. Zawodnicy starują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich.  
5. Każdy zawodnik musi dostarczyć organizatorowi Kartę zgłoszeniową, potwierdzającą chęć udziału w turnieju 
6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.  
7. Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 
V. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK:  
1. Turniej rozgrywany jest w kategorii indywidualnej  
2. System rozgrywek ustala organizator w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.  
3. Zawodnicy oddają po pięć rzutów do tarczy z odległości 2,37 m.  
4. Tarcza umieszczona jest na wysokości 1,70 m od podłoża.  
 
VI. SPRZĘT  
1. Dozwolona jest tylko gra w obuwiu sportowym.  
2. Każdy zawodnik winien posiadać strój sportowy 
 
VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Każdy uczestnik turnieju i kibice, którzy dopuszczą się zniszczenia mienia publicznego zostaną postawieni przed 
faktem uregulowania płatności za wyrządzone szkody  
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, 
nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie  
3. Organizator nie ubezpiecza zawodów.  
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie  
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie  
6. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatorów.  
7. W sprawach spornych lub nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator oraz sędzia główny zawodów.  
8.Warunkiem rozegrania turnieju jest udział min. 3 zawodników w każdej z kategorii 
 
VIII. ZGŁOSZENIA:  
1. Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów 
3. Zgłoszenia przyjmowane są przy stoliku sędziowskim 


