REGULAMIN STRAŻACKICH TURNIEJÓW
TENISA STOŁOWGO

§ 1.
Cel cyklu turniejów
1. Celami STRAŻACKICH TURNIEJÓW TENISA STOŁOWGO są w szczególności:
- promocja projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych– etap II”,
- promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020,
- popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych oraz ich roli w procesie
rozwoju kraju,
- mobilizowanie do intensywnego rozwoju kondycji fizycznej i przygotowania
atletycznego wśród młodzieży,
- popularyzowanie zagadnień związanych ze sportem wśród dzieci i młodzieży,
- popularyzowanie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową;
- oderwanie młodego pokolenia od współczesnych zagrożeń i problemów.
§ 2.
Organizatorzy
1. Organizatorem turniejów jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
§ 3.
Miejsce i termin rozgrywek
1. Turnieje odbędą się w następujących terminach:
a) 21.11.2017 Śliwice
- Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Śliwicach,
godzina 10.00
b) 24.11.2017 Dobre – Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Dobrem, godzina
10.00
c) 25.11.2017 Sośno – Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Sośnie, godzina
10.00
d) 29.11.2017 Skrwilno – Hala Sportowa Gimnazjum w Skrwilnie, godzina 10.00
e) 01.12.2017 Unisław – Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Unisławiu,
godzina 12.00
f) 02.12.2017 Kowalewo Pomorskie – Hala Sportowa Gimnazjum w Kowalewie
Pomorskim, godzina 10.00

2. Obecność zawodników na losowaniu kolejności jest obowiązkowa. Brak obecności
na losowaniu skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
3. Losowanie odbędzie się na 20 minut przed rozpoczęciem zawodów.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc oraz terminów rozgrywek,
o zmianie miejsca lub terminu rozgrywek Organizator poinformuje zapisanych
uczestników turnieju poprzez stronę internetową.
§ 4.
Warunki uczestnictwa
1. Udział w turnieju jest bezpłatny.
2. Ilość zawodników ograniczona jest do 64 zawodników w każdym turnieju.
3. W turnieju mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy w następujących
kategoriach wiekowych:
a) roczniki od 2003 do 2005;
b) roczniki 2006 i młodsze.
3. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie.
4. Zawodnicy, którzy nie posiadają badań lekarskich mają prawo przedstawić
Organizatorowi oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o stanie zdrowia
umożliwiającym udział w turnieju. Oświadczenie takie traktowane jest jak badanie
lekarskie (wzór w załączeniu).
5. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zawodnika
w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika nie zgłoszonego
uprzednio na formularzu zgłoszeniowym, bądź podania danych niezgodnych
z prawdą (w tym dat urodzenia). Tylko gracze zgłoszeni są upoważnieni do gry.
6. Uczestnicy muszą przedłożyć organizatorom zawodów pisemną zgodę
rodziców/prawnych opiekunów na udział w zawodach oraz oświadczenie o stanie
zdrowia umożliwiającym udział w turnieju.
7. Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu,
jego nieznajomość nie stanowi żadnego usprawiedliwienia.
8. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania
się decyzjom sędziów i organizatorów zawodów.
9. Zawodnicy udział w zawodach biorą na odpowiedzialność rodziców/opiekunów
prawnych.
§ 5.
System rozgrywek
Przebieg i system rozgrywek zostaną ustalone po rejestracji zawodników. Liczba
zgłoszonych zawodników pozwoli określić najbardziej optymalny system rozgrywek.
O przyjętym na dany turniej systemie rozgrywek Organizator poinformuje

zainteresowanych niezwłocznie poprzez stronę internetową lub na miejscu zawodów,
po weryfikacji wszystkich zgłoszeń.
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§ 6.
Zasady gry
Mecze rozgrywane będą w grach pojedynczych.
Każdy mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów.
Seta wygrywa zawodnik, który pierwszy zdobędzie 11 punktów.
Każdy z graczy serwuje po dwa razy na przemian.
Gdy stan gry wyniesie 10:10 od tego momentu po razie, aż do uzyskania przez jednego
z zawodników 2-punktowej przewagi (koniec seta).
Pozostałe przepisy obowiązują wg przepisów ITTF.
§ 7.
Zgłoszenia

1. Zgłoszenie drużyn można dokonać:
a) Wypełniając
formularz
zgłoszeniowy
na
stronie
internetowej
http://nowoczesnyratownik.zosprp.pl/etap2/konkursy/
b) pisemnie u sekretarza zawodów na min. 30 minut przed zawodami
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika z datami urodzenia,
b) zgody opiekunów prawnych zawodników.
3. Zawodniczki i zawodnicy podczas turnieju zobowiązani są do posiadania dokumentów
potwierdzających datę urodzenia, np. legitymacji szkolnych.
§ 8.
Nagrody
1. Dla najlepszych trzech zawodników z każdego turnieju przewiduje się puchary,
dyplomy i nagrody rzeczowe;.
2. Nie przewiduje się nagród w formie pieniężnej. Wszelkie ewentualne zobowiązania
podatkowe z tytułu otrzymania nagrody zobowiązani są pokryć uczestnicy
we własnym zakresie.
3. Każdy z uczestników turnieju otrzyma pamiątkową koszulkę.
4. Organizator zapewnia posiłek oraz napoje w trakcie Turniejów.
§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania
sprzętu niezgodnie z regulaminem.

2. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje
zawodników powstałe w trakcie turnieju.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku
istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach
w regulaminie.
4. Uczestnicy przystępujący do rozgrywek zapoznali się z regulaminem i akceptują
jego założenia.
5. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada.
6. Organizator zapewnia: sprzęt sportowy, opiekę medyczną oraz ciepły posiłek.
7. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla uczestników.
8. Odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania udzielą organizatorzy w trakcie
turnieju.
Organizator

