REGULAMIN
CZWARTY LETNI OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA
KRYNICA MORSKA
I. Cel turnieju:
Popularyzacja tenisa stołowego, jako dyscypliny olimpijskiej.
Propagowanie czynnego wypoczynku.
Wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację ruchową.
II. Organizator:
Urząd Miasta Krynica Morska
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krynicy Morskiej
III. Miejsce :
Sala Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej ul. Gdańska 55
IV. Termin :
02.06.2018 r. (piątek) , godz. 10.00
• od godz. 09.30
• godz. 09.45
• godz. 10.00

- zgłoszenia
- losowanie
- uroczyste otwarcie
V. Uczestnictwo:

1. W turnieju prawo startu mają dzieci , młodzież oraz osoby dorosłe.
2. Uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i
stroju (rakietka, obuwie zmienne, itp.),
VI. Kategoria :
OPEN dziewczynki/ kobiety; chłopcy/mężczyźni.
VII. System gier:
1. Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZTS.
2. System przeprowadzenia turnieju ustalony zostanie na odprawie technicznej w

dniu zawodów w zależności od ilości startujących z podziałem na kobiety i
mężczyzn.
VIII. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do turnieju odbędą się w dniu rozpoczęcia turnieju przy stoliku sędziego
głównego .
IX. Nagrody:
•
•
•
•

I, II i III miejsce - dziewczynki – puchar, nagroda rzeczowa.
I, II i III miejsce - kobiety – puchar, nagroda rzeczowa.
I, II, III miejsce – chłopcy – puchar, nagroda rzeczowa
I, II, III miejsce - mężczyźni – puchar, nagroda rzeczowa
(z podziałem na kategorie wiekowe; od 16 lat - do 45 lat , 45+ )
• Nagroda niespodzianka
• Super Puchar (+ nagroda pieniężna)
X. Postanowienia końcowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe
wypadki oraz za rzeczy zagubione podczas trwania turnieju.
2. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność
- organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób
chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków, urazów.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy
oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z
zawodów włącznie
3. Za niesportowe zachowanie organizator ma prawo wykluczyć
zawodnika/zawodniczkę z turnieju.
4. Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.
5. Rzeczy wartościowe, dokumenty, telefony komórkowe , pieniądze należy
pozostawić w skrytkach depozytowych.
6. Każda zawodnik / zawodniczka niepełnoletni mogą uczestniczyć za zgodą
pisemną rodzica, opiekuna prawnego, bądź opiekuna grupy.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzygają
organizatorzy turnieju.
8. Organizator zapewnia obsługę sędziowską i techniczną,
9. Osoby odpowiedzialne za organizację: Bogumił Banach,Witold Sidor, Konrad Mądry.

