REGULAMIN
TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR DYREKTORA GOKSiR PRUSZCZ
1. CEL:
 upowszechnienie gry w tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 integracja środowiska sportowego i rywalizacja fair - play, aktywne sp dzenie czas wo nego;
 wyłonienie naj epszych tenisistów w poszczegó nych kategoriach wiek i płci.
2. ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek K t ry Sport i Rekreacji w Pr szcz
3. TERMIN I MIEJSCE: T rniej odb dzie si 19 maja 2018 r. w sa i Gminnego Ośrodka K t ry Sport i Rekreacji
w Pr szcz , przy . P ac Poniatowskiego 10 (powiat świecki). T rniej rozpocznie si o godzinie 10.00.
4. ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO:
Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 52 332 04 14 do dnia 18 maja 2018 r. w godzinach pracy GOKSIR
Pruszcz (poniedziałek - czwartek od 7.00 do 18.00, piątek od 7.00 do 16.00). Zapisy również w dni t rniej do godziny
9.30. Podczas zapis na eży podać: imi , nazwisko, wiek oraz reprezentowaną miejscowość b k b.
Turniej skierowany jest do amatorów oraz zawodników wyst p jących w IV i niższych igach.
Rozegrany zostanie w nast p jących kategoriach, odr bnie d a dziewcząt/kobiet, chłopców/m żczyzn:
 1 grupa - zawodnicy od do at 13 (rocznik 2005 i młodsi)
 2 grupa - zawodnicy od do lat 18 (roczniki 2000-2004)
 3 grupa - zawodnicy powyżej 18 lat (rocznik 1999 i starsi)
* poszczególne kategorie zostaną rozegrane, jeśli do udziału zgłosi się przynajmniej 3 uczestników; w innym wypadku organizator
może zdecydować np. o połączeniu kategorii

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:
System przeprowadzenia t rniej sta a organizator. Uza eżniony jest od i ości zawodników biorących dział w t rnieju.
T rniej odb dzie si na minim m 4 stołach. Gra piłeczkami dost pnionymi przez organizatora.
6. SPRAWY FINANSOWE:
Udział w t rniej jest bezpłatny d a dzieci i młodzieży. Wpisowe do t rniej d a dorosłych wynosi 10 zł. Koszty
organizacyjne pokrywają organizatorzy. Koszty przejazdu, diet, wyżywienia pokrywają uczestnicy turnieju.
7. NAGRODY:
Naj epsi zawodnicy w poszczegó nych kategoriach otrzymają p chary, za miejsca II i III meda e. Pierwszych trzech
zawodników w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe. Organizator przewid je również indywid a ne wyróżnienia
np. najmłodszy/najstarszy czestnik t rniej .
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:







wszystkich zawodników obowiąz je strój sportowy (bez białych kosz ek);
zawodnicy powinni posiadać własne rakietki;
uczestnicy t rniej są zobowiązani do przestrzegania zasad i reg aminów sta onych przez organizatora turnieju;
organizator nie ponosi odpowiedzia ności za rzeczy zag bione b pozostawione w szatni;
bezpieczenie zawodników na koszt własny;
organizator nie ponosi odpowiedzia ności za kont zje, wypadki, prob emy zdrowotne czestników podczas trwania
t rniej . Zawodnik start je na własną odpowiedzia ność;
 ostateczna interpretacja reg amin na eży do organizatora, który zastrzega sobie prawo do jego modyfikacji
głównie ze wzg d na ostateczną i ość zgłoszonych zawodników;
 sprawy sporne wynikłe w czasie trwania t rniej rozstrzyga organizator;
 wszystkie sprawy nie j te w reg aminie rozstrzyga organizator.
9. KONTAKT: Gminny Ośrodek K t ry Sportu i Rekreacji w Pruszczu, ul. Plac Poniatowskiego 10, 86-120 Pruszcz,
tel. 52 332 04 14. S dzia główny: Jan sz M siał, te . 600 182 652

