
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN„OPEN 

CAPSEL CUP 2019” 
Sport Fest 2019 

 

1. ORGANIZATOR: 

 
Stowarzyszenie NOWAsolna 

 

 
2. CEL ZAWODÓW: 

popularyzacja gry w kapsle 

aktywny wypoczynek. 

 
3. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW: 

Miejsce : Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiączyniu Dolnym 

Termin : 05.10.2019  

 
4. ZAPISY : 

 
Do 24 września 2019 r. wysyłając skan karty zgłoszeniowej na adres: 

sportfest@ugnosowolna.pl lub osobiście w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Nowosolna.  Osoba do 

kontaktu: Aleksandra Rakoczy-Filipczak. Wymagany dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań 

do wysiłku fizycznego).  W dniu zawodów  05.10.2019 r. do  godz. 12:45 

 
 
5. KATEGORIE WIEKOWE: 

W zawodach może wziąć udział każdy kto ukończył 6 lat 

 

6. SYSTEM ROZGRYWEK: 

Numer startowy wyznacza kolejność przystąpienia do gry. Niedozwolone jest zalewanie kapsla 
woskiem, plasteliną lub gipsem czyli tak zwane obciążanie. 

 
Zawody odbywają się na trasie przygotowanej przez organizatora. Zawodnicy pokonują trasę za 

pomocą trzech pstryknięć kapsla w każdej kolejce. Drobne, niezamierzone pchnięcia i wszelkie 

inne przesunięcia, będą liczone jako pstryknięcia. Każdy kapsel, który zostanie wyrzucony poza 

trasę wraca na miejsce, z którego startował. Jeśli wysunie się poza trasę w wyniku uderzenia 

kapslem innego zawodnika wraca na miejsce ostatniego postoju. Kapsel, który wypadł z trasy, to 

taki, którego brzegi nie stykają się z linią wyznaczającą trasę. Niedopuszczalne są wszelkie 

niesportowe zachowania takie jak: celowe wypchnięcia innych kapsli z trasy, przeszkadzania 

innym zawodnikom. Za takie niesportowe zachowania grozi sprawcy powrót na linię startu. 
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Ścinanie zakrętów możliwe jest, gdy kapsel porusza się tylko po wyznaczonym torze. 

Przeskakiwanie na dalsze odcinki trasy i inna „jazda na skróty” będzie skutkowała cofnięciem 

gracza do miejsca startu. 

Zawodnicy będą pokonywać w trakcie wyścigu różne przeszkody rozlokowane na kapslowym 

torze. Pierwsi trzej zawodnicy, którzy dotrą do mety zostaną nagrodzeni medalami. 

 
7. SPRAWY DYSCYPLINARNE: 

sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny. 

 
8. NAGRODY: 

I miejsce – puchar i medale 

II miejsce - medale 

III miejsce -medale 

 
9. SPRAWY KOŃCOWE: 

organizator zabezpiecza teren do organizacji zawodów, 

organizator zabezpiecza sędziów, 

za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności, 

za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada, 

w sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje organizator, 

organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

Regulaminu, 

Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach 

medialnych przez Organizatora wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika. 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w oświadczeniu 

odnośnie stanu zdrowia/formularzu zgoda na samodzielne uczestnictwo osoby 

niepełnoletniej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883). 

Wzięcie udziału w turnieju stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem. 


