Regulamin
VIII Turnieju Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
,,Profilaktyka na sportowo”
1. Organizator:
Gmina Chęciny.
2. Cel i zadania:
- Popularyzacja tenisa stołowego,
- Zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych.
3. Miejsce i termin:
Turniej odbędzie się w Hali widowiskowo-sportowej ,,Pod Basztami” w Chęcinach w dniu 22 stycznia 2019 r.
godz. 10.00.
4. Konkurencje:
Zawody odbędą się w trzech kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
Kategoria ,,Żaczki” – zawodnicy i zawodniczki z rocznika 2008 i młodsi ( klasy IV i młodsze).
Kategoria ,,Młodzicy” - zawodnicy i zawodniczki z rocznika 2006 – 2007 ( klasy V i VI ).
Kategoria ,,Kadeci” - zawodnicy i zawodniczki z rocznika 2003 -2005.
5. Udział:
Turniej przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, mieszkańców
gminy Chęciny. W czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym miękkie obuwie zamienne o białym
spodzie oraz własne rakietki do gry w tenisa stołowego.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 22.01.2019 r. w godz. 9.00 - 9.30.

OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE PISEMNE RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZEZWALAJĄCYCH NA UDZIAŁ
SYNA/CÓRKI W ROZGRYWKACH TURNIEJOWYCH.
7. Sposób przeprowadzenia turnieju:
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego, wydanymi przez Polski Związek
Tenisa Stołowego w grach indywidualnych. Gry prowadzone będą do dwóch zwycięskich setów /2:0, 2:1/.
Ostateczny system rozegrania poszczególnych konkurencji, uzależniony będzie od ilości zgłoszonych osób
i ustalony zostanie w dniu zawodów.
8. Sędziowie:
Organizator zabezpiecza sędziego głównego i sekretarza, którzy prowadzą tabele turniejowe i nadzorują
przebieg zawodów. Spotkania przy stołach prowadzą zawodnicy wyznaczeni przez sędziego głównego lub
sekretarza.
9. Nagrody:
Najlepsze osoby w każdej konkurencji otrzymają dyplomy, medale i statuetki.
10. Postanowienia końcowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe z winy uczestników, oraz nie
odpowiada za rzeczy zaginione podczas turnieju. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należeć będzie
do sędziego głównego turnieju i przedstawiciela organizatora.
11. Program turnieju:
9.00 – 9.30 – zapisy uczestników do turnieju
9.30 – zamknięcie list zgłoszeń
9.45. – losowanie
10.00 – uroczyste otwarcie i rozpoczęcie gier indywidualnych
ok.14.00 – zakończenie gier indywidualnych
14.15 – podsumowanie zawodów oraz wręczenie nagród dla najlepszych
zawodników i zawodniczek.
Serdecznie zapraszamy

