Regulamin Warszawskiego Turnieju Carrom 2018
1. Warszawski Turniej Carrom odbędzie się 14 październiki 2018 w CH Blue City w sklepie
Graal.
2. Wpisowe na turniej wynosi 30zł. Opłata wnoszona jest na miejscu lub na konto bankowe:
Polskie Stowarzyszenie Carrom,
ul. Osiedlowa 12, 05-082 Zielonki Wieś,
Volkswagen Bank direct 10 2130 0004 2001 0549 4844 0001,
Tytułem: "Warszawski Turniej Carrom 21.10.2017, Imię i Nazwisko uczestnika"
3. Uczestniczy muszą zapisać się najpóźniej do 15. października poprzez zgłoszenie na
adres zapisy@carrom.pl.
4. Maksymalna liczba graczy wynosi 25. W przypadku większej liczby zgłoszeń powstanie
lista rezerwowa z której gracze zostaną dopuszczeni do turnieju wyłącznie przy absencji
osoby z listy podstawowej. Gracze są wpisywani na listę podstawową i rezerwową
zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
5. Wszyscy uczestnicy turnieju mają obowiązek stawić się w miejscu turnieju najpóźniej o
godzinie 10:15. Rejestracja graczy będzie prowadzona od godziny 10:00.
6. Rozegrane zostaną pięć rund w systemie szwajcarskim po których ośmiu najlepszych
graczy rozegra ćwierćfinały, półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał. Przegrani
ćwierćfinałów rozegrają między sobą “małą drabinkę” o miejsca 5-8.
7. Zwycięski gracz z każdego meczu otrzymuje dwa punkty, w przypadku remisu obaj
gracze otrzymują 1 punkt.
8. O kolejności w klasyfikacji końcowej w pierwszym etapie turnieju decyduje kolejno: liczba
zdobytych punktów turniejowych, liczba punktów turniejowych zdobytych przez
wszystkich przeciwników, bilans małych punktów.
9. W przypadku remisu w fazie pucharowej zostanie rozegrane dodatkowe, rozstrzygające
rozbicie.
10. Gracze, którzy nie zakwalifikują się do fazy pucharowej zajmują w turnieju takie miejsce
jakie zajęli w pierwszej fazie turnieju. Pozostali gracze są klasyfikowani według etapu do
którego doszli w fazie pucharowej.
11. Mecze rozgrywane są zgodnie z Międzynarodowymi Zasadami Gry Carrom.
12. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzja jest ostateczna.
13. Regulamin może być zmieniony przez organizatora (Polskie Stowarzyszenie Carrom) w
dowolnym momencie. O zmianach poinformuje on na profilu w serwisie Facebook.
Zmiany wchodzą w życie w momencie ogłoszenia.
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