
IX EDYCJA TURNIEJU DRWALI 
3 maja 2017r. (ŚRODA)  

park przy Starostwie Powiatowym w Lęborku 

 

 

ORGANIZATORZY: 
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku 

Organizacja Imprez „Ligo”  

 

ODPRAWA TECHNICZNA: 
Odbędzie się w miejscu rozgrywania turnieju – o godz. 16

 30
-17

00
 

Rozpoczęcie turnieju – godz. 18
00

 
Skład drużyn – zespoły 3-5 osobowe  

 

KONKURENCJE: 
1. Piłowanie ręczne pnia. 

2. Piłowanie mechaniczne pnia. 

3. Rąbanie pnia. 

 

 

Drużyna zwyciężająca poszczególną konkurencję otrzyma maksymalną liczbę punktów, w 

zależności od liczby startujących ekip ( np. startują 3 drużyny – I miejsce 3 pkt, II miejsce 2 

pkt, III miejsce 1 pkt). Turniej wygrywa drużyna, która uzyska największą liczbę punktów po 

3 konkurencjach. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w końcowej klasyfikacji 

wygrywa ta drużyna, która zajmowała więcej wyższych lokat. 

Jeśli doszłoby do sytuacji, w której drużyny osiągnęły ten sam wynik końcowy, (tj. zdobyły 

jednakową liczbę punktów po 3 konkurencjach oraz takie same lokaty uzyskane w 

konkurencjach), to o ostatecznym zajętym miejscu decyduje wynik osiągnięty w ostatniej 

konkurencji.  

 

NAGRODY za klasyfikację drużynową: 

- I miejsce   - 550 zł + puchar + dyplom 

- II miejsce  - 300 zł + puchar + dyplom 

- III miejsce  - 150 zł + puchar + dyplom 

Członkowie drużyn uplasowanych na I –III miejscu otrzymają medale. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Zawodnicy reprezentujący poszczególne drużyny zobowiązani są do przestrzegania 

zasad BHP, tj. wyposażeni w odzież ochronną, kask, okulary, nausznik itp. 

Sprzęt niezbędny do udziału w turnieju (piła ręczna, piła mechaniczna, siekiera) drużyny 

zabezpieczają we własnych zakresie. Sprzęt musi być w nienagannym stanie.  

2. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na zawodnikach lub firmach, których zawodnicy 

reprezentują. Każdy z zawodników musi podpisać odpowiedzialność osobistą za 

ewentualne wypadki i ich następstwa z tym związane oraz, że nie będzie rościł  od 

organizatorów odszkodowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu powstałego w trakcie 

turnieju. Ubezpieczenie zawodników nie spoczywa na organizatorach turnieju.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnych zamian w regulaminie. 

4. Informacje dot. turnieju uidzieła Eligiusz „Ligo” Grotha te. 510 841 290.  


