Boccia Cup 2019
V Akademicki Turniej o Puchar Rektora UMCS w Lublinie
Komunikat organizacyjny nr 2
1. Organizatorzy:
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Zrzeszenie Studentów
Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS, Centrum Kultury Fizycznej UMCS, Zespół ds. Studentów
Niepełnosprawnych UMCS.
2. Miejsce zawodów
: Hala sportowa Centrum Kultury Fizycznej , ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin.
3. Termin: 16 maja 2019 w godzinach 09:00-16:00.
4. Uroczyste otwarcie zawodów: godzina 09:30
5. Osoba odpowiedzialna, kontakt: Piotr Jasiulewicz, tel. 724-725-360
6. Strona internetowa:www.facebook.com/ BocciaCup 2019
7. Zapisy do 12 maja poprzez email:
bocciacup@umcs.pl- zgłoszenie powinno zawierać imiona i

nazwiska pary zawodników, nazwę uczelni którą reprezentują, stopień niepełnosprawności (jeżeli jest),
telefon kontaktowy
8. Odprawa techniczna: godzina 09.15
9. System i regulamin rozgrywek
: mieszany (eliminacje odbędą się w grupach, a następnie rozgrywki będą
prowadzone systemem pucharowym). Planowany jest podział drużyn na dwie grupy. Do fazy pucharowej
awansują po 4 najlepsze pary z każdej grupy, które będą rozgrywały swoje spotkania wg klucza 1 -4, 2-3.,
aż do wyłonienia zwycięzcy.
10. Zasady gry:
a. Turniej będzie przeprowadzony w parach.
b. Rozgrywki będą organizowane w pozycji siedzącej.
c.

Mecz w fazie grupowej składa się z czterech (4) rund z wyjątkiem sytuacji, w której
rozgrywana jest dogrywka. Mecz w fazie pucharowej składa się z ośmiu (8) rund
z wyjątkiem sytuacji, w której rozgrywana jest dogrywka. Każdy zawodnik rozpoczyna
jedną rundę wyrzucając jacka z pól rzutu - boxów oznaczonych numerami 2 do 5
zachowując kolejność numeryczną. Każdy zawodnik otrzymuje trzy bile. Strona rzucająca
bilami czerwonymi zajmuje pola rzutu- boxy o numerach 2 i 4. Strona rzucająca bilami
niebieskimi zajmuje pola rzutu- boxy o numerach 3 i 5.

d. Zasady punktacji w fazie grupowej:

- wygrana w meczu bez dogrywki: 3 punkty
- wygrana w meczu z dogrywką : 2 punkty

- przegrana w meczu bez dogrywki: 0 punktów
- przegrana w meczu z dogrywką :1 punkt.
e. ustalenie kolejności w grupach:
- w przypadku równej ilości punktów przy dwóch drużynach o zajęciu wyższego miejsca w grupie
decyduje wynik bezpośredniego meczu,
- w przypadku równej ilości punktów (przy trzech i więcej drużynach) o zajęciu wyższego
miejsca w grupie decyduje kolejno: bilans punktów z bezpośrednich spotkań pomiędzy
zainteresowanymi drużynami, różnica małych punktów z bezpośrednich spotkań, większa
ilość małych punktów zdobytych w bezpośrednich spotkaniach różnica małych punktów ze
wszystkich spotkań, dogrywka przy udziale zainteresowanych zespołów.
11. Wybrane przepisy gry:
a. rzut monetą:sędzia rzuca monetą, a wygrywająca strona wybiera kolor bil czerwony lub

niebieski,
b. rzut pierwszą bilą na boisko:
-
zawodnik, który wyrzucał jacka, rzuca również pierwszą bilę kolorową,
- jeśli bila zostanie wyrzucona poza boisko lub zostanie usunięta z boiska wskutek złamania
reguł gry strona kontynuuje rzuty do momentu aż bila będzie ważna lub wszystkie bile
zostaną wyrzucone. W rozgrywkach w parach każdy zawodnik strony, która ma prawo do
rzutu może rzucić drugą bilę na boisko.

c. rzut pierwszą bilą ze strony przeciwnika:
-
następnie strona przeciwna wykonuje rzut.
-
jeśli bila zostanie wyrzucona poza boisko lub zostanie usunięta z boiska wskutek złamania
reguł gry strona kontynuuje rzuty do momentu aż bila będzie ważna lub wszystkie bile
zostaną wyrzucone. W rozgrywkach w parach każdy zawodnik może rzucać.
d. dogrywka – tie break
-
dogrywka składa się z dodatkowej pojedynczej rundy.
- 
wszyscy zawodnicy pozostają w swoich boxach.
-
w dogrywce zwycięzca rzutu monetą decyduje, która strona zacznie grać pierwsza. Losowanie
monetą oznacza rozpoczęcie rundy i odbywa się jak tylko zwodnicy wyrażą gotowość do
gry.
-
jack zostaje umieszczony na „krzyżu”.
-
dogrywka jest rozgrywana na takich samych zasadach jak zwykła runda.
12. Nagrody
:
a. puchary i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych par,
b. okolicznościowe dyplomy dla wszystkich.
13. Uwagi organizatora:
Wymagane zmienneobuwie sportowe.

14. Zasady gry nie ujęte w niniejszym komunikacie określają przepisy Polskiej Federacji Bocci

Osób Niepełnosprawnych z dnia 04.12.2013
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