REGULAMIN
VII Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego im. Ryszarda Łoniewskiego

1. Cel imprezy:
- popularyzacja tenisa stołowego
- uczczenie pamięci zmarłego Ryszarda Łoniewskiego, który zapoczątkował
Tenis Stołowy w naszej Gminie.
- wyłonienie najlepszych zawodników
2. Organizatorzy: Urząd Gminy Wąsewo,
Klub Sportowy Wąsewo
3. Miejsce i termin:
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie, ul. Armii Krajowej 6,
28 styczeń 2018r (niedziela). Początek zawodów o godzinie 10:00.
4. Uczestnictwo
W zawodach może wziąć udział każdy,
5. Kategorie i grupy wiekowe:
Turniej będzie rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych:
- dziewczęta Open,
- chłopcy Szkoły Podstawowe,
- mężczyźni gimnazjaliści i starsi (Amatorzy),
- Zrzeszeni w Klubach.
6. Warunki uczestnictwa
- zgłoszenia: do dnia 25 stycznia w formie wysłania SMS o treści „imię i
nazwisko, kategoria wiekowa” pod nr telefonu 664-144-246.
Uwaga! Niezgłoszony w terminie zawodnik może uczestniczyć w turnieju
w miarę wolnych miejsc.

7. System rozgrywek
Turniej rozgrywany będzie systemem do dwóch przegranych potocznie
„rosyjskim”.
Zawodnik wygrywający z prawej strony zajmuje I miejsce.
Mecze trwają do trzech wygranych setów.
Mecze sędziują sędziowie oraz zawodnicy przez nich wyznaczeni. Kwestie
sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzygają sędziowie turnieju.
8. Nagrody
Puchar, dyplomy i medale za III pierwsze miejsca oraz nagrody rzeczowe,
nagroda dla najstarszego i najmłodszego uczestnika turnieju.
9. Losowanie
Losowanie odbędzie się 26 stycznia w piątek rano. Odprawa techniczna
odbędzie się w dniu zawodów - pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
2. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów
ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub
pozostawione w szatni.
6. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy
zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną
odpowiedzialność.
8. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej
zgody jego opiekunów.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek, który
może ulec modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych
zawodników.

