REGULAMIN
Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego Gminy Nowosolna
Stare Skoszewy, dnia 23 marca 2018 r.
ORGANIZATORZY:







Gmina Nowosolna
Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach
Szkoła podstawowa w Lipinach
Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym
Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”

CEL IMPREZY:
Popularyzacja aktywnego wypoczynku oraz popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i
osób dorosłych – mieszkańców gminy Nowosolna oraz osiedla Nowosolna, integracja środowiska
poprzez sport i rekreację.
TERMIN I MIEJSCE:
Turniej odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach,
Stare Skoszewy 19, 92-701 Łódź, gm. Nowosolna.
PRZEBIEG TURNIEJU :
Turniej przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
I etap: Turniej szkół gminnych (szkoły podstawowe i gimnazjum)
zgłoszenia uczestników, rozgrzewka od godz. 09.00
rozpoczęcie rozgrywek – godz. 10.00
II etap: Turniej otwarty (mieszkańcy gminy Nowosolna oraz osiedla Nowosolna)
zgłoszenia uczestników ( kategorie „junior” do 15 r.ż. i „open” – powyżej 15 r.ż.),
rozgrzewka – od godz. 16.00, rozpoczęcie rozgrywek – godz. 17.00
ZGŁOSZENIA:



do I etapu: Turnieju szkół gminnych (szkoły podstawowe i gimnazjum) przyjmuje Szkoła
Podstawowa w Starych Skoszewach tel. 42 6484109 e-mail: spskoszewy@wp.pl
do II etapu: Turnieju otwartego (mieszkańcy gminy Nowosolna) przyjmuje Gminno Parkowe
Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie e-mail sport@gpckie.pl tel. 42 237 15 11, 519 150 012

Zgłoszenia można dokonać również w dniu Turnieju.
UCZESTNICTWO:






W Turnieju udział mogą wziąć mieszkańcy gminy Nowosolna oraz osiedla Nowosolna.
Uczestnicy, przed przystąpieniem do Turnieju, zobowiązani są przedstawić aktualne zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezach sportowych lub złożyć sędziemu
głównemu oświadczenie dobrowolnym udziale w Turnieju.
W przypadku osób niepełnoletnich w/w oświadczenie może złożyć opiekun prawny.
Uczestnicy są zobowiązani posiadać własną rakietkę do gry w tenisa stołowego oraz wystąpić
w stroju sportowym i obuwiu sportowym na jasnej podeszwie.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK:






Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
systemem „do dwóch przegranych pojedynków”. Do przodu do trzech wygranych setów, do tyłu
do dwóch wygranych setów lub systemem każdy z każdym (w zależności od liczby uczestników
turnieju).
Ostateczny system rozegrania poszczególnych konkurencji uzależniony będzie od ilości
zgłoszonych osób i zostanie ustalony w dniu Turnieju.
Zawodnicy mogą startować w swojej kategorii wiekowej.
Zawodnicy zgłoszeni po losowaniu będą dopisani do list startowych.

Turniej zostanie przeprowadzony z podziałem na kategorie wiekowe oraz kategorie kobiet
i mężczyzn:
Kategoria I „Szkoły Podstawowe” kl. I-III konkurencje sprawnościowe (bez podziału na
kategorie dziewcząt i chłopców)
Kategoria II „Szkoły Podstawowe” kl. IV-VI z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców
Kategoria III „Gimnazjum i kl. VII Szkoły Podstawowej) z podziałem na kategorie dziewcząt
i chłopców
Kategoria IV „Junior” z podziałem na kategorie kobiety i mężczyzn, do 15 r.ż. włącznie.
Kategoria V „Open” z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn, powyżej 15 r.ż.
ZASADY FINANSOWANIA:




Koszty organizacyjne Turnieju w tym: zakup nagród i dyplomów dla uczestników, którzy zajmą
I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach, wynagrodzenie sędziów i opieki pielęgniarskiej,
zakup napojów dla uczestników Turnieju – pokrywają organizatorzy.
Koszty uczestnictwa w Turnieju (koszty przyjazdu, odjazdu, ubezpieczenia NNW) uczestnicy
pokrywają we własnym zakresie.

NAGRODY:






Kategoria I „Szkoły Podstawowe” kl. I-III - za miejsca I, II, III – nagrody, medale i dyplomy
Kategoria II „Szkoły Podstawowe” kl. IV-VI - za miejsca I, II, III – nagrody, medale i dyplomy
Kategoria III „Gimnazjum i kl. VII Szkoły Podstawowej) za miejsca I, II, III – nagrody,
medale i dyplomy
Kategoria IV „Junior” za miejsca I, II, III – nagrody, medale i dyplomy
Kategoria V „Open” za miejsca I, II, III – nagrody, medale i dyplomy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Za przyjazd, odjazd i pobyt na Turnieju uczestnicy odpowiadają indywidualnie, a w przypadku
dzieci i młodzieży niepełnoletniej odpowiadają opiekunowie.
2) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki
zaistniałe przed, w czasie i po Turnieju.
3) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione przez
uczestników podczas trwania Turnieju.
4) Wszystkie sprawy sporne oraz nieujęte w niniejszym regulaminie dotyczące rozgrywek w
kategorii OPEN rozstrzyga współorganizator – Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły
Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” i sędzia główny Turnieju.
5) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do współorganizatorów.
Organizatorzy

