
Otwarty turniej minigolfa
„O Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Cekcyn 2015

Regulamin turnieju

1. Organizator: Gmina Cekcyn,  przy współpracy Minigolf Club Sopot 
2. Termin zawodów: 08.08.2015 r. (sobota), godz. 11:00,  zakończenie turnieju przewiduje się na 

godz. 15.00 
3. Biuro zawodów czynne od godz. 09.30 – mieści się przy polu do minigolfa, przy plaży w 

Cekcynie 
4. Zapisy do turnieju rozpoczynają się o godz. 09.30 o kończą o godz. 10.45 (15 minut przed 

startem)
5. Turniej odbędzie się na polu do gry w minigolfa, przy plaży w Cekcynie 
6. Zasady rozgrywania turnieju: 

a. zawody mają charakter otwarty, tzn. mogą startować zawodnicy zrzeszeni w klubach
 i stowarzyszeniach sportowych, a także osoby niezrzeszone. 

b. zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Światowej Federacji Minigolfa
c. uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania „Regulaminu pola” 
d. w związku z tym, że pole posiada 27 torów, zawody odbędą się na następujących 

18 torach: 

Numer toru w 
Cekcynie Numer toru WMF Nazwa polska

1 1 Piramidy

2 28 Wzgórze

3 17 V-ka 

4 4 Dwie fale

5 12 Pachołki

6 18 Kąt prosty

7 14 Pasaże

9 23 Okienko ze skocznią

12 2 Salto

13 10 Szczebelki

14 27 Romb

18 7 Siatka

19 11 Labirynt

20 16 Wulkan

23 5 Ślimak



24 24 Pochyły bez przeszkody

25 6 Most

26 13 Kwiatek

e. pozostałe tory będą oznakowane jako wyłączone z gry
7. Organizacja:

a. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwać będzie Komisja Turnieju, w skład której 
wchodzą sędzia główny zawodów i przedstawiciel organizatora

b. sędzią głównym zawodów jest osoba wybrana przez organizatorów 

c. organizator w porozumieniu z sędzią głównym może wyznaczyć sędziów 
pomocniczych

d. w wypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej w niniejszym regulaminie, decyzję 
podejmuje Komisja. Decyzje Komisji są ostateczne. W szczególności Komisja może 
odwołać zawody w wypadku złych warunków atmosferycznych

e. Sędzia główny zawodów ma prawo upomnieć, nałożyć karę punktową oraz 
zdyskwalifikować zawodnika za naruszenie regulaminu. Decyzja sędziego jest 
ostateczna

f. sędziowie pomocniczy są wskazywani przez organizatora
g. wyniki turnieju zostaną ogłoszone po zakończeniu turnieju oraz opublikowane na 

stronie www.cekcyn.pl
8. Organizacja gry:

a. Wszyscy zawodnicy, podzieleni losowo na grupy 2- lub 3-osobowe, grają dwie rundy
b. Losowania dokonuje sędzia główny
c. Runda trzecia to finał. Liczbę graczy dopuszczonych do finału określa sędzia główny 

po zakończeniu zapisów, w zależności od liczby zgłoszonych graczy
d. W rundzie finałowej zawodnicy grają również w grupach 2- lub 3-osobowych, przy 

czym przydział do poszczególnych grup następuje na podstawie wyników z rund 
eliminacyjnych: od najgorszego do najlepszego 

e. Do końcowego rezultatu liczą się wyniki ze wszystkich trzech rund
f. W wypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez zawodników z miejsc 1-3, 

zostanie rozegrana dogrywka, której zasady przedstawi sędzia główny
9. Nagrody:

a. Nagrodą główną jest puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
b. pierwszych trzech zawodników otrzymuje nagrody pieniężne
c. wszyscy uczestnicy otrzymują pakiety startowe, na które składają się: koszulki z logo 

gminy Cekcyn i materiały promocyjne  
d. wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa 

10. Podczas zawodów obowiązuje:
a. kulturalne zachowanie
b. wyłączenie aparatów telefonicznych i innych urządzeń elektronicznych
c. zakaz spożywania napojów alkoholowych 
d. zakaz palenia tytoniu 
e. ograniczenie rozmów do minimum 
f. stosowanie się do poleceń sędziów oraz organizatorów 
g. zawodnik nie może być pod wpływem jakichkolwiek środków zakazanych w sporcie 

(środki dopingujące, alkohol, narkotyki).
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Turnieju. 

ORGANIZATORZY

http://www.cekcyn.pl/

