
  
 
 

REGULAMIN TURNIEJU SKATA  
pn. 40-Lecie Klubu TKKF RELAKS 

 
 

          Klub KRS TKKF Relaks  Wodzisław Śląski w ramach współpracy z Urzędem 

Miasta Wodzisław Śląski realizując  zadanie pod nazwą “Współzawodnictwo, formą 

rekreacji sportowej” organizuje otwarty turniej Skata. 

 

Cel.  

Uczczenie 40-Lecia powstania klubu TKKF Relaks, popularyzacja gry w Skata, 

propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego i zdrowej, sportowej 

rywalizacji, a także promocja miasta Wodzisławia Śląskiego. 

 

Uczestnictwo: 

W turnieju mogą brać udział zawodnicy niezrzeszeni (amatorzy) i zawodnicy 

zrzeszeni w Polskim Związku Skata. 

1. Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek sprawdzić swój stan zdrowia pod kątem  
     możliwości udziału w imprezie sportowej we własnym zakresie, co potwierdza  
     podpisem na liście startowej. W przypadku uczestników nieletnich potwierdzenia  
     podpisem dokonuje prawny opiekun.   
2. Wszyscy zawodnicy grają na własną odpowiedzialność. Ze względu na amatorski  
     charakter imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki  
     i kontuzje odniesione przez zawodników podczas turnieju oraz ich skutek. 
 

 

Miejsce turnieju:  

Sala konferencyjna Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji Centrum w Wodzisławiu 

Śląskim ul. Bogumińska 8. 

 

Termin:  

11 sierpień 2018 r. godz. 9.00 

– zapisy będą przyjmowane do godziny 9.00. w dniu zawodów oraz do dnia 

10.08.2018 r. do godz. 20.00 na adres e-mail.tkkf.relaks@gmail.com. 



System rozgrywek: 

Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów Polskiego Związku Skata.  

 

Rozgrywki odbywają się kartami dostarczonymi przez organizatora a wyniki 

poszczególnych partii zapisywane będą na listach stolikowych. Organizator czuwa 

nad przestrzeganiem regulaminu i porządkiem w czasie zawodów oraz przyjmuje 

ewentualne reklamacje zawodników. 

 

Za niesportowe zachowanie zawodnik może zostać ukarany, do wykluczenia z 

zawodów włącznie. 

 

Opłaty, nagrody i dyplomy: 

W turnieju od zawodników pobierana będzie opłata startowa w wysokości: 10 zł. 

 

Dla pierwszych trzech zawodników zostaną wręczone statuetki, dyplomy oraz 

nagrody, zawodnik zajmujący czwarte miejsce otrzyma nagrodę rzeczową oraz 

dyplom a zawodnicy z miejsc piąte i szóste otrzymają dyplomy.  Ponadto każdy 

uczestnik turnieju otrzyma od organizatorów drobny upominek upamiętniający 40 

lecie klubu TKKF Relaks. 

  

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.  

 

                                           ORGANIZATORZY 

 


