REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW
DREZDENKA W TENISIE STOŁOWYM
1. Cel:
●
●
●
●
●

Aktywizacja społeczności,
Popularyzacja tenisa stołowego w Drezdenku,
Aktywne spędzanie czasu wolnego,
Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności w
warunkach rywalizacji sportowej.
Wyłonienie najlepszych zawodników wśród mieszkańców w tenisie stołowym.

2. Organizatorzy:
Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku
.
3. Termin i miejsce:
07-04-2019 (niedziela) godz.: 10:00 Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku.
Zawody zostaną rozegrane w ciągu 1 dnia, w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w
Drezdenku.
4. Kategorie rozgrywek:
Kat. A: 18+
Osoby małoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców
W zawodach mogą brać udział osoby mieszkające na terenie Gminy Drezdenko.
5. Zgłoszenia do turnieju:
telefonicznie 509456260, 509 456 015 lub osobiście na Hali do 4 kwietnia 2019 roku
6. System rozgrywek i przepisy gry:
●
●
●
●

●

Turniej będzie rozgrywany w kategoriach: gra pojedyńcza
Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.
Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS. Mecze
rozgrywane są do 3 zwycięskich setów. Sety rozgrywane są do 11 punktów
zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa
do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron.
Mecze sędziują zawodnicy

●

Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga sędzia główny turnieju.

7. Losowanie:
Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów.
8. Nagrody:
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-V otrzymują pamiątkowe puchary
9. Organizator zapewnia:
Obsługę techniczną.
10. Uwagi końcowe
●
●
●
●
●
●
●
●
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Uczestnik Turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu sportowym.
Uczestnik musi posiadać własną rakietę.
Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzygają sędziowie i organizator.
Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów
ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w
szatni. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne
uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną
odpowiedzialność.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania.

Organizator – Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku

