I Turniej Tenisa Stołowego Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn
REGULAMIN
1. Cel rozgrywek:
•
•
•
•

Propagowanie zdrowego i trzeźwego sylu życia poprzez rozwijanie aktywności ruchowej
w środowisku abstynenckim
Integracja członków stowarzyszeń z otoczeniem
Promocja Miasta i Gminy Działoszyn
Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównania swoich umiejętności w warunkach
zdrowej rywalizacji sportowej

2. Termin i miejsca rozgrywek:
Turniej odbędzie się w dniu 21.11.2021 r. (niedziela)
godz. 900 – potwierdzenie zapisów
godz. 930 – rozpoczęcie rozgrywek
Hala Sportowa w Działoszynie ul. Ogrodowa 3a
3. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Krokus w Działoszynie pod patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy w Działoszynie
4. Kategorie wiekowe:
Uczestnicy rywalizować będą w 3 kategoriach:
Kobiety – wszystkie razem (jedna grupa)
Mężczyźni – podzieleni wiekowo na starszą i młodszą kategorię.
5. System rozgrywek i przepisy gry:
•
•
•
•

Turniej zostanie rozegrany w grach singlowych
Każdy zawodnik rozegra minimum 6 meczy
Rozgrywane mecze sędziują osoby biorące udział w Turnieju
Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów

6. Uczestnictwo:
W Turnieju mogą wziąść udział tylko członkowie Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich
(AMATORZY).
Zawodnicy z licencjami PZTS-u nie będą dopuszczeni do gry.
7. Zgłoszenia:
Zgłoszeń dokonują Prezesi Stowarzyszeń SMS-em na nr tel: 606 837 845.
W treści SMS-a należy podać: imię i nazwisko uczestnika / rok urodzenia (dotyczy mężczyzn) /
nazwa stowarzyszenia.
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 28.10.2021 r.

8. Organizator zapewnia:
•
•
•

Puchary za 3 pierwsze miejsca, medale dla uczestników Turnieju, statuetki dla stowarzyszeń
Udostępnienie hali sportowej, stołów, siatek, piłeczek oraz szatni
Poczęstunek dla uczestników Turnieju

9. Akredytacja:
Uczestnictwo 15 zł od osoby płatne w dniu zawodów z przeznaczeniem na posiłek.
10. Postanowienia końcowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zmienne
Zawodnicy muszą posiadać własną rakietkę
Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych
przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy zdrowotne uczestników Turnieju
Ubezpieczenie oraz dojazd uczestników na koszt własny
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawone w szatni
Podanie danych osobowych zawodnika jest warunkiem udziału w Turnieju
Dane osobowe oraz wizerunek osób biorących udział w Turnieju są przetwarzane w celu
realizacji Turnieju
Turniej zostanie rozegrany według przepisów Polskiego Związku Tenisa Stołowego
Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z zasadami epidemiologicznymi Covid-19

