REGULAMIN
1 ŚWIETLICOWEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO ROZGRYWANEGO
W GMINIE NIWISKA
w dniu 1 kwietnia 2017r

1. Cel:
Cele turnieju:
a) Popularyzacja tenisa stołowego
b) Aktywne spędzanie czasu wolnego
c) Integracja dzieci i młodzieży
2. Termin i miejsce:
Zawody zostaną rozegrane w dniu 01 kwietnia 2017 roku o godzinie 9:00
Sala Gimnastyczna w Trześni
3. Kategorie wiekowe:
-do 10 lat
-do 14 lat
-do 18 lat
4. System rozgrywek i przepisy gry:
a) Turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych.
b) Pojedynki rozgrywane będą do trzech wygranych setów do 11 pkt. A w przypadku dużej
liczby chętnych do dwóch.
5. Zgłoszenia i losowanie:
a) Zapisów można dokonać u Instruktorów Świetlic Wiejskich z terenu Gminy Niwiska drogą
elektroniczną e-mail: swietlica.leszcze@gmail.com lub osobiście najpóźniej na pół godziny
przed rozpoczęciem rozgrywek bezpośrednio u organizatorów.
b) Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów o godzinie
9:00
6. Warunki uczestnictwa i zawodów:
a) Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
b) Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki.

c) Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju oraz dotyczące regulaminu rozstrzyga
organizator.
d) Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych
przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione
w budynku.
f) Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne
uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność za
zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
h) W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie amatorzy.
i) Na zawodnika przy stole czeka się 15 minut, gdy ten się nie stawi wygrywa walkowerem
zawodnik będący przy stole.
j) W zależności od ilości osób chętnych do gry turniej przybierze formę rozgrywek ustaloną
przez organizatora.
k) Podczas turnieju obowiązują podstawowe zasady gry w Tenisa Stołowego.
l) Warunkiem rozegrania turnieju w danej kategorii jest udział co najmniej trzech
uczestników.
m) W przypadku małej ilości zapisanych osób dziewczęta i chłopcy startują razem w danej
kategorii wiekowej.
7. Organizator zapewnia:
a) Nagrody w postaci medali, dyplomów.
8. Uwagi końcowe
a) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego
regulaminu.

ZATWIERDZIŁ:
Instruktor Świetlicy Wiejskiej w Trześni
Instruktor Świetlicy Wiejskiej w Leszczach

