REGULAMIN

XVI OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
w TENISIE STOŁOWYM
POD PATRONATEM STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO
1. Rodzaj zawodów – turniej tenisa stołowego.
2. Organizator – Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie, ULKTS
Pszczyna.
3. Miejsce i terminy zawodów – 10 marca 2018, hala POSiR w Pszczynie (ul.
Zamenhofa 5a);


Godzina 9:00 Kategorie: Żak, Młodzik, Kadet/Junior



Godzina 13:00 Kategorie: OPEN, Amator, Weteran, VIP

4. Cel zawodów – popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców powiatu,
popularyzacja aktywnego wypoczynku.
5. Warunki uczestnictwa:
 Zgłoszenia: W turnieju biorą udział zawodnicy i zawodniczki, którzy dokonają
zgłoszenia do zawodów oraz opłacą wpisowe w wysokości 10 zł/osoba (wpisowe
płatne w dniu turnieju). Zgłoszenia do wszystkich kategorii przyjmowane są
bezpośrednio 30 min przed każdą kategorią. Udział w turnieju dla dzieci i
młodzieży (do ukończenia 18 roku życia) jest bezpłatny.

 Kategorie wiekowe:


Kat. Żacy - 11 lat i młodsi dziewczęta);

roczniki: 2007 i młodsi (chłopcy i



Kat. Młodzik - 12-13 lat – roczniki: 2005-2006 (chłopcy i dziewczęta);



Kat. Kadet - Junior-14-17 lat – roczniki: 2000-2004 (chłopcy i
dziewczęta);



Kat. Amator - młodzież oraz osoby dorosłe (kobiety, mężczyźni, do
kategorii amator zaliczamy zawodników bez licencji klubowych);



Weterani - (powyżej 50 lat);



OPEN - kategoria otwarta (kobiety, mężczyźni);



VIP - zaproszeni goście.

6. Uczestnicy oświadczają, że są zdrowi, mają zgodę lekarza na udział w
turnieju oraz biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych na udział w turnieju.

7. Sposób rozgrywania zawodów:


System rozgrywek uzależniony od ilości uczestników
kategorii. (najprawdopodobniej system brazylijski);



W turnieju obowiązują przepisy PZTS, interpretacja przepisów należy
do sędziego głównego.

8. Opieka medyczna
zawodów.

–

organizator

zapewnia

opiekę

medyczną

w

danej

podczas

9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników turnieju oraz nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń losowych
wynikających z uczestnictwa w zawodach.
10. Zabrania się uczestnictwa w turnieju po spożyciu alkoholu lub innych
środkach odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
11. Organizator zapewnia medale oraz dyplomy dla najlepszych zawodników
w każdej kategorii.
12. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć podczas turnieju
i publikowanie ich w serwisie internetowym www.posir.pszczyna.pl oraz innych
mediach.
13. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom
organizatora w zakresie ładu i porządku na obiektach sportowych.
14. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione lub
skradzione podczas turnieju.
15. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
16. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz prawo do
podejmowania ostatecznej decyzji w kwestiach spornych, a także spraw
nieujętych w niniejszym regulaminie.
Więcej informacji na stronie www.posir.pszczyna.pl
lub tel. 605 73 00 13 (Janusz Friebe)

