III Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
I. Cele:
Popularyzacja tenisa stołowego,
Zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym,
Propagowanie zdrowego trybu życia,
Możliwość sprawdzenia swoich „pingpongowych” umiejętności.
II. Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa
Szkoła Podstawowa w Żegiestowie
III. Miejsce i termin:
Szkoła Podstawowa w Żegiestowie 10 grudnia 2014r
IV. Program zawodów:
1400 – zgłoszenia do zawodów
1400 – 1800 – mecze turniejowe – kategorie:
Ø klasy IV – VI – szkoła podstawowa,
Ø klasy I – III – gimnazjum,
 Matki
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1830 – zakończenie turnieju, ogłoszenie wyników.
V. Uwagi techniczne (zasady i warunki gry):
·Turniej rozgrywany będzie systemem (pucharowym, grupowym „każdy z każdym”,
grupowo-pucharowym lub innym) zależnym od liczby zgłoszonych uczestników do
danej kategorii,
·O wyborze systemu zadecyduje organizator po przyjęciu listy uczestników (możliwość
rozgrywania turnieju różnymi systemami w poszczególnych kategoriach),
·Przepisy i zasady gry ustala organizator na podstawie przepisów gry w tenisa stołowego
PZTS,
·Zawody drużynowe:
Ø Prawo startu w turnieju mają zespoły składające się z dwóch osób: rodzica
i dziecka (do 12 roku życia),
Ø Mecze rozgrywane są do 2 zwycięskich setów (pierwszy set – gra pojedyncza:
dziecko - dziecko, drugi set – gra pojedyncza: rodzic – rodzic, ewentualny trzeci set
– gra pojedyncza: najlepszy z najlepszym).
·Zawody indywidualne:
Ø Każdy uczestnik ma prawo startu tylko we własnej kategorii wiekowej,
VI. Komisja Sędziowska:
Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii Dyrektora Szkoły.
VII. Postanowienia dyscyplinarne:
Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Dyrektor Szkoły,
· Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny,
· Kwestie sporne dotyczące konkretnego meczu mogą być zgłaszane przez zawodnika lub
jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego meczu

(przed rozpoczęciem kolejnego meczu na tym samym stole). Jeżeli do momentu
rozpoczęcia kolejnego meczu na tym samym stole nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia
wyniki są ostateczne,
· Rozgrzewka do każdego meczy odbywa się bezpośrednio przed jego rozegraniem,
· Rodzic (prawny opiekun) dziecka biorącego udział w zawodach bierze odpowiedzialność
za zachowanie i dyscyplinę swojego dziecka,
· Uczestnik turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu.
IX. Nagrody:
Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii organizator przewiduje medale i dyplomy,
VI. Postanowienia końcowe
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju.
Karę orzeka organizator.
2. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie
trwania turnieju.
4. W czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym obowiązkowo miękkie
obuwie zamienne .
Sprzęt sportowy (rakietki) można wypożyczyć na czas trwania turnieju u organizatora.
5. O wszystkich sprawach nie objętych przepisami niniejszego regulaminu decyduje
organizator.
6. Zawodnicy korzystają z ubezpieczenia zawartego w szkołach.

VII. Nagrody i wyróżnienia:
Zawodnicy za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategorii dziewcząt i chłopców otrzymują
dyplomy i medale.

Wszelkie pytania proszę kierować do organizatora turnieju:
Renata Lis
Tel. 604 775 337
a-mail: lis.renata5@gmail.com

