Regulamin
V TURNIEJU W TENISIE STOŁOWYM
O PUCHAR WÓJTA GMINY WĄWOLNICA
1. Cel turnieju:
Celem Turnieju jest popularyzacja gry w tenisa stołowego jako aktywnej formy spędzania wolnego
czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Organizatorzy:
Wójt Gminy Wąwolnica
3. Termin i miejsce zawodów:
Turniej odbędzie się w sobotę 28 grudnia 2019r. od godz. 9:00 w sali Gimnastycznej Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Wąwolnicy.
4. Program zawodów
8:00 – 8:30 – zgłaszanie i rejestracja zawodników
9:00 – rozpoczęcie zawodów
Rozgrywki prowadzone będą w kategoriach:
Mężczyźni:
Kobiety w jednej kategorii bez limitu wieku.
 urodzeni 2005 rok i młodsi;
 urodzeni 2001-2004 rok;
 urodzeni 2000 rok i starsi.
5. Uczestnictwo
W turnieju udział może brać każda osoba, która dokonała zgłoszenia w dniu zawodów najpóźniej
na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Udział w turnieju jest bezpłatny.
6. Zasady i warunki gry
a. Turniej rozgrywany będzie systemem zależnym od liczy zgłoszonych uczestników do danej
kategorii. O wyborze systemu decyduje organizator po rejestracji wszystkich uczestników.
b. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS i postanowieniami
Komitetu Organizacyjnego Turnieju.
c. Każdy uczestnik ma prawo startu tylko we własnej kategorii.
d. Mecze sędziują osoby wyznaczone przez organizatora.
e. Uczestnik turnieju ma limit czasowy 5 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia gry na stawienie
się przy stanowisku, przy którym rozgrywany jest wyznaczony harmonogramem mecz. Nie
stawienie się przy stanowisku równoznaczne jest z przegraną walkowerem.
7. Nagrody
a. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii puchar i dyplom;
b. Za zajęcie drugiego, trzeciego miejsca w kategorii dyplom;
c. Dla najlepszego zawodnika/zawodniczki z terenu Gminy Wąwolnica w każdej kategorii puchar;
d. Wręczenie nagród odbędzie się na zakończenie zawodów po rozstrzygnięciu wszystkich kategorii;
8. Postanowienia końcowe
a. Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny.
b. Kwestie sporne dotyczące konkretnego meczu mogą być zgłaszane przez zawodnika lub
rodzica/opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego meczu (przed
rozpoczęciem kolejnego meczu na tym stole). Jeżeli do momentu rozpoczęcia kolejnego meczu
na tym stole nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne.
c. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w turnieju.
d. Uczestnik turnieju występuje we własny stroju i obuwiu (strój sportowy, obuwie miękkie).
e. Sprzęt sportowy (rakietki) we własny zakresie.
f. Za wypadki zaistniałe w czasie turnieju oraz za zagubione rzeczy organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
g. O wszystkich sprawach nie objętych przepisami niniejszego regulaminu decyduje organizator.
h. Wszelkie pytania odnośnie turnieju proszę kierować pod nr. tel. 601 831 645.

