
REGULAMIN III TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

O PUCHAR SOŁTYSA KSIĄŻENIC

§1

ORGANIZATOR

Organizatorem Turnieju jest Sołtys i Rada Sołecka Książenic.

§2 

GRUPY WIEKOWE:

- dzieci ze szkoły podstawowej

- młodzież ze szkoły średniej

- 18 +

Możliwy jest podział na inne grupy wiekowe, zależnie od liczby zgłoszonych uczestników. 

O podziale na grupy wiekowe zadecyduje Organizator po przyjęciu listy uczestników.

 



§3 

PRZEBIEG TURNIEJU

1. Mecze  rozgrywane  są  zgodnie  z  przepisami  gry  w  tenisa  stołowego  PZTS  i

postanowieniami Organizatora Turnieju.

2. Turniej  rozgrywany  będzie  systemem  (do  dwóch  przegranych  meczy,  pucharowym,

grupowym  „każdy  z  każdym”,  grupowo-pucharowym  lub  innym)  zależnym  od  liczby

zgłoszonych uczestników. O wyborze systemu zadecyduje Organizator po przyjęciu listy

uczestników.

3. Turniej rozgrywany jest w kategorii indywidualnej.

4. Mecze  rozgrywane  są  do  3  zwycięskich  setów.  Organizator  może  zdecydować  o

skróceniu meczów eliminacyjnych do 2 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.

5. Uczestnik  turnieju  zobowiązany  jest  do  posiadania  odpowiedniego  sprzętu  i  stroju

(rakietka, obuwie zmienne, ręcznik i itp.).

6. Mecze odbywają się zgodnie z zasadą fair-play.

7. Mecze  sędziują  uczestnicy  lub  organizatorzy,  wyznaczeni  przez  Organizatora,  w

obecności organizatorów.

§4 

POSTANOWIENIA DODATKOWE:

1. Organizator  nie  bierze odpowiedzialności  za nieszczęśliwe wypadki  w czasie trwania

rozgrywek.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy.

3. Uczestnicy  rozgrywek  rozgrywają  mecze  wyłącznie  na  własną  odpowiedzialność  lub

odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów.

4. Ubezpieczenie NW opłaca sobie (jeśli takiego nie posiada) uczestnik indywidualnie.

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia

zmian do regulaminu.



Wysłanie karty zgłoszenia na turniej jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych

osobowych na cele turnieju oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas

turnieju, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych

i prasowych. Powstały materiał będzie własnością organizatora.

Biorąc udział w turnieju, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

 

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres

soltys.ksiazenice@gmail.com, lub dostarczyć do Sołtysa do dnia 19.11.2019 r.

Turniej odbędzie się 23.11.2019 r.

Start 10.00 Sala Szkoły Podstawowej w Książenicach

Turniej jest współfinansowany przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
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