
 

 

  
BOCCIA  

Komunikat organizacyjny #1 
 
 

Koordynator cyklu 
Akademicki Związek Sportowy Katowice 
ul. Dworcowa 15 
40-012 Katowice 

Osoba kontaktowa 
dr Danuta Palica 
danutapalica@gmail.com  

Termin 17.12.2021 r., godz. 17:00 

Miejsce zawodów 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Sala gimnastyczna w budynku A 
ul. Bogucicka 3 
40-226 Katowice 

Uczestnictwo 

Prawo startu mają wszystkie osoby, będące członkami AZS, 
posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie 
lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup 
inwalidów. 

Zgłoszenia 
Termin – 13.12.2021 r. 
formularz zgłoszeniowy – https://forms.gle/RWvJ3yUXzqsrDXsr6  

Wymagane dokumenty 

Podczas weryfikacji należy przedstawić: 
- ważną legitymację członkowską AZS (w postaci elektronicznej lub 

fizycznej), 

- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza 
orzecznika ZUS lub orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup 
inwalidów. 

Koszty Uczestnik pokrywa koszty dojazdu na zawody 
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Zasady gry 

Zawody będą rozgrywane w drużynach dwuosobowych. Zachęcamy 

do tworzenia takich drużyn na swojej Uczelni lecz, jeśli ktoś nie ma 

partnera będzie mógł stworzyć drużynę z kimś w takiej samej sytuacji 

lub zagrać poza konkurencją z partnerem zapewnionym przez 

organizatora. 

Mecz będzie się składał z dwóch rund, suma punktów z rund  

decyduje o wygranym meczu. W przypadku remisu zostanie 

rozegrana trzecia runda. 

W zależności od ilości zgłoszeń zawody będą rozgrywane w jednej lub 

dwóch grupach. W drugim wypadku zwycięzcy grup rozegrają między 

sobą mecz o pierwsze miejsce, a drugie miejsca w grupach rozegrają 

mecz o trzecie miejsce w turnieju. 

W przypadku gdy zgłoszą się 4 drużyny lub mniej mecze będą 

rozgrywane w systemie każdy z każdym. W przypadku równej ilości 

punktów decyduje bezpośredni mecz między zainteresowanymi  

drużynami. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek ze 

względu na liczbę zgłoszonych zawodników. 

System gier zostanie ostatecznie potwierdzony po otrzymaniu 

zgłoszeń. 

Przed rozpoczęciem rozgrywek odbędzie się mecz pokazowy. 

Inne 

Przed dokonaniem zgłoszenia uczestnik powinien zapoznać się z 

Regulaminem Ogólnym IPŚ. 

Zawody będą zorganizowane z zachowaniem obowiązujących 

przepisów dot. COVID-19. 

 


