REGULAMIN TURNIEJU TENISA STO ŁOWEGO BYDGOSZCZ OPEN

30.11.2019

1. Organizator
Stowarzyszenie Sport Smuka ła Op ławiec Janowo
Kontakt Tomasz Olechnowicz tel. 604543474. Mail: t.ol@wp.pl
Turniej objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Bydgoszczy
2. Cel
Celem turnieju jest:
- popularyzacja tenisa sto łowego
- integracja dzieci, m łodzieży i doros łych
- wy łonienie najlepszych graczy tenisa sto łowego
- wsparcie Polskiej Szko ły Spo łecznej w Grodnie na Bia łorusi (wpisowe z turnieju przeznaczone jest na zakup
przyborów szkolnych dla uczniów powyższej szko ły)
3. Termin i miejsce:
Zawody zostaną rozegrane w dniu 30.11.2018 (sobota) od godz. 10:00 do 18:00 w sali gimnastycznej Szko ły
Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy ul. Op ławiec 157
Planowane godziny gier poszczególnych kategorii podane są w dalszej części regulaminu.
4. Prawo startu
W turnieju prawo startu mają wszystkie osoby bez względu na wiek. Warunkiem udzia łu jest posiadanie
zmiennego obuwia sportowego i rejestracja Wpisowe wynosi 10 z ł od osoby
5. Kategorie wiekowe (dziewczęta i ch łopcy startują razem)
- skrzat (ur. 2011 i m łodsi)
- żak dzieci (ur. 2009 - 2010)
- m łodzik (ur. 2007 – 2008)
- kadet (ur. 2005 - 2006)
- debel rodzinny (rodzic + dziecko 2005 i m łodsze)
- OPEN dorośli
(każda kategoria zostanie utworzona pod warunkiem zg łoszenia się min. 4 uczestników lub 4 drużyn w deblu)
Kolejność poszczególnych turniejów- jak wyżej.
W każdej kategorii obowiązuje limit 16 osób lub drużyn zapisanych w kolejności zg łoszeń
6. System rozgrywek i przepisy gry:
Turniej tenisa sto łowego rozegrany wed ług przepisów PZTS, każdy mecz do trzech wygranych setów do 11 pkt.
Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym, ale przegrany nie odpada z turnieju tylko gra dalej (min. 3
mecze ) Szczegó ły rozgrywek zostaną og łoszone w dniu zawodów przed ich rozpoczęciem. Przeciwnicy
zostaną dobrani metodą losowania z rozstawieniem zawodników punktujących w Wojewódzkich Turniejach
Kwalifikacyjnych
7. Zg łoszenia i losowanie:
Zg łoszenie chęci uczestnictwa przez stronę internetową lub w przypadku wolnych miejsc na miejscu przed
turniejem. Losowanie przed rozpoczęciem gier
8. Nagrody
Nagrodami za zwycięstwo w turnieju są puchary za zajęte miejsca 1-3 bez podzia łu na p łeć zawodników.
Ceremonia dekoracji zwycięzców w dniu zawodów po zakończeniu turnieju w danej kategorii
Dla każdego upominek i poczęstunek
9. Uwagi końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas
trwania zawodów. Zawodnik startuje na w łasną odpowiedzialność za swoją pisemną zgodą lub zgodą rodziców
w przypadku osób niepe łnoletnich. Uczestnik zg łaszając swój udzia ł i podpisując zgodę wyraża jednocześnie
zgodę na publikację imienia i nazwiska na liście startowej i zgadza się na uwidocznienie wizerunku na

fotografiach i filmach z turnieju. Organizator zapewnia 8 sto łów do tenisa sto łowego z siatką oraz pi łeczki.
Każdy używa w łasnych rakietek.
10. Planowany harmonogram
–

10:00 – 11:00 Rozpoczęcie – Turniej Skrzatów

–

11:00 – 12:00 Turniej Żaków

–

12:00 – 13:00 Turniej M łodzików

–

13:00 – 14:00 Turniej Kadetów

–

14:00 – 15:00 Turniej rodzinny

–

15:00 – 16:30 Turniej OPEN - Zakończenie

Godziny gier mogą ulec zmianom, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni mailem najpó źniej 24 godz. przed
turniejem i na stronie fb wydarzenia

