
                         Regulamin 
1.Cel:
-Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia;

-Integracja środowisk abstynenckich poprzez aktywne spędzanie czasu;

-promocja miasta i gminy Błonie oraz powiatu warszawskiego – zachodniego.

2.Organizator:

Błońskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub Wzajemnej Pomocy Kres

3.Partnerzy:
Urząd Miasta i Gminy Błonie

Powiat Warszawki-Zachodni

I LO im. W. Broniewskiego 

4.System rozgrywek:
-18.06.22 turniej drużynowy par mieszanych

  a. gra indywidualna kobiet

  b. gra indywidualna mężczyzn

  c. w przypadku wygranej kobiety i mężczyzny z tej samej drużyny ,  drużyna wygrywa 2:0 , w przypadku 
wygranej jednej osoby, a porażki drugiej z tej samej drużyny o wyniku decyduje trzeci mecz -debel par 
mieszanych. 

-19.06.22 turniej deblowy kobiet i mężczyzn;

-wszystkie osoby będą dolosowywane w pary w dniu turnieju;

5.Termin i miejsce:
Mistrzostwa odbędą się w dniach 18-19 czerwca 2022 roku , w I LO im. W. Broniewskiego przy ul . Okrzei 3

6. Zgłoszenia:
- w zawodach mogą wziąć udział członkowie stowarzyszeń i klubów abstynenckich ;

-minimalny wiek zawodnika to 16 lat;

-zapisy powinny być dokonywane parami ,odpowiednio do rozgrywek:

  *sobota: pary mieszane;

  *niedziela: pary deblowe kobiet i mężczyzn;

-przy zapisach można łączyć stowarzyszenia;

7. Wpisowe:



Wpisowe wynosi 30zł na dwa dni i będzie płatne w dniu turnieju przez Prezesa Stowarzyszenia , bądź osobę 
upoważnioną. Jeżeli osoba zapisana na turniej nie stawi się, Prezes uiści opłatę również za nieobecną osobę. Ta 
sama zasada dotyczy noclegów w hotelu.

8 . Organizator zapewnia:
- obsługę sędziowską oraz techniczną;

-stoły, piłeczki, numeratory, siatki;

-nagrody w postaci pucharów, dyplomów, medali pamiątkowych ;

-kawa, herbata, woda ,poczęstunek oraz ciepły posiłek;

9.Postanowienia końcowe:
-wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie;

-zawodnicy muszą posiadać swoje rakietki;

-zakaz udziału w turnieju w białych koszulkach;

-sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzygane będą przez sędziego głównego oraz 
organizatorów;

-mecze sędziowane  będą przez uczestników biorących udział w turnieju;

-uczestnicy są zobowiązani przestrzegania zasad i regulaminu ustalonych przez gospodarzy i organizatorów;

-organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni bądź zagubione;

-dojazd oraz ubezpieczenie zawodników jest na koszt własny;

-organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje ,wypadki oraz problemy zdrowotne uczestników podczas 
trwania turnieju;

-jeżeli zawodnik nie jest pełnoletni warunkiem udziału jest przedstawienie pisemnej zgody opiekuna lub 
rodzica;

- turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZTS  oraz MZSA.


