
Regulamin 

Pucharu Polski w Showdown 2022 

V Memoriału Michała Wrzesińskiego 

1. Cele 
1.1. Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku; 
1.2. Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników; 
1.3. Popieranie sportowego współzawodnictwa; 
1.4. Upamiętnienie Michała Wrzesińskiego – trenera, sędziego, propagatora Showdown w Polsce; 
1.5. Wyłonienie zwycięzców Pucharu Polski w Showdown 2022 – V Memoriału Michała Wrzesińskiego. 

2. Warunki uczestnictwa 

2.1. Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia „CROSS”; 
2.2. Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z 

tytułu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 
2.3. Prawo startu w zawodach ma każdy Klub Sportowy „CROSS” prowadzący aktywną sekcję 

Showdown; 
2.4. W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do zmniejszenia reprezentacji 

poszczególnych startujących w zawodach klubów; 
2.5. Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry 

(Rakieta, Rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA. 

3. Protesty 

3.1. Podczas odprawy technicznej wybrana zostanie komisja, której zadaniem będzie rozpatrywanie 
ewentualnych protestów. 

3.2. W skład komisji wchodzą: 

 Organizator; 

 Sędzia Główny; 

 Jeden z sędziów; 

 Jeden z zawodników biorących udział w Turnieju. 
3.3. W przypadku protestu dotyczącego członka komisji, na jego miejsce do rozpatrzenia danej sprawy, 

wybierany jest zastępca;  
3.4. Prawo do wniesienia protestu do Komisji mają: 

 Zawodnik; 

 Trener oficjalnie zgłoszony przed meczem w imieniu swojego zawodnika. 
3.5. Protest należy wnieść w czasie do 30 min od zaistniałego faktu; 
3.6. Kaucja za protest wynosi 100,00 zł – gdy protest zostanie pozytywnie rozpatrzony kaucja zostaje 

zwrócona. 

4. Zasady gry 

4.1. W trakcie Turnieju obowiązuje system rozgrywek opracowany przez Organizatora i Sędziego 
Głównego. 

4.2. W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry opracowane przez IBSA; 
4.3. Regulamin w języku angielskim oraz tłumaczenie na język polski dostępne będą u Organizatora 

Turnieju. 



5. Kwestie organizacyjno-porządkowe 

5.1. W trakcie meczów zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia 
wyrobów tytoniowych; 

5.2. Zawodnik przystępujący do gry pod wpływem alkoholu może zostać zdyskwalifikowany; 
5.3. Osoby biorące udział w turniejach zobowiązane są do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym 

odbywają się zawody; 
5.4. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do odmowy udziału, bądź wykluczenia poszczególnych 

zawodników ze względu na rażące zachowanie i nie przestrzeganie norm współżycia społecznego. 
 
 
*Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym regulaminie. 
 
 
 
 
Lublin, 17.10.2022 r.      Koordynator Pucharu Polski w Showdown 2022 

Sebastian Michaildis 
 
 
 
 
 


