
I Turniej w Boule  
o Puchar Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  

Regulamin 

Cel: 

Celami I Turnieju w Bule o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański są:  

1. popularyzacja gry w boule wśród mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, 

2. krzewienie i propagowanie aktywnych form wypoczynku, 

3. integracja środowisk o różnym stopniu sprawności fizycznej,  

Organizator:  

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski  

ul. Kopernika 17 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Termin i miejsce turnieju: 

23 maja 2015 r. , godz. 16:00 - 21:00 

plac przed Żuławskim Parkiem Historycznym  

ul. Kopernika 17 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Warunki uczestnictwa:  

1. Turniej ma charakter otwarty.  

2. W turnieju mogą wziąć udział osoby powyżej 14 roku życia. W przypadku osób, które 
nie ukończyły 18 lat wymagana jest zgoda rodziców na udział.  



3. W turnieju biorą udział zespoły dwuosobowe.  

4. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie do 15 maja 2015 r. 
formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@klubnowodworski.pl lub dostarczenie go 
osobiście do biura Żuławskiego Parku Historycznego, ul. Kopernika 17, 82 - 100 Nowy 
Dwór Gdański.  

Regulamin gry: 

1.  W I Turnieju w Bule o Puchar Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego obowiązują 
zasady Polskiej Federacji Pentaques (Boules). Dostępne na stronie http://
www.petanque.pl/regulaminy/ 

2. Organizator wyznacza sędziego, który dokonuje omówienie zasad gry przed 
rozpoczęciem turnieju.  

3. Gra będzie miała charakter dubeltu, każdy z graczy otrzyma po 3 kule.  

4. Gra toczyć się będzie do 13 punktów.  

5. Rozgrywki będą miały charakter pucharowy.  

6. Rozstawienie drużyn zostanie dokonane poprzez losowanie.  

7. Na drużynę przy polu gry czeka się 10 minut, gdy ta się nie stawi - wygrywa 
walkowerem drużyna przeciwna.  

8. Sędzia dokonuje zasad interpretacji zasad gry i rozstrzyga spory. Jego decyzje są 
ostateczne.  

Przepisy porządkowe: 

1. Organizatorzy mają obowiązek zagwarantowania wyposażenia niezbędnego do gry 
(kul). 

2. W czasie turnieju uczestnika jak i osoby postronne obowiązuje odpowiednie 
zachowanie. 

3. Wszystkie inne sporne sprawy i te nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga 
organizator Turnieju. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu turnieju. 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki za wyjątkiem rzeczy 
oddanych do depozytu organizatora.  

6. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z możliwością usunięcia zawodnika z turnieju.
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