REGULAMIN
II Międzynarodowego Mikołajkowego Turnieju w Tenisie Stołowym
o Mistrzostwo Ustrzyk Dolnych i Puchar Prezesa PGE
1. Cel:
- popularyzacja tenisa stołowego w naszej gminie
- wyłonienie najlepszych tenisistów turnieju
- aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
2. Organizator:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych,
- Hala Sportowa przy SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych
- UKS „Krzemień” w Ustrzykach Dolnych

3. Miejsce i termin:
Zawody odbędą się w Hali Sportowej SP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych 14 grudnia 2019 r.
Rozpoczęcie turnieju: godz. 930
4. Program turnieju:
godz. 915 - losowanie
godz. 930 - otwarcie turnieju
godz. 940 - rozgrywanie turnieju
zakończenie turnieju i wręczenie trofeów ok. 15 min. po zakończeniu ostatniego meczu
5. Konkurencje, kategorie wiekowe:
 Skrzaty - Żaki
- ur. 2009 i młodsi dziewczęta/ chłopcy
 Młodzicy - Kadeci
- ur. 2005 – 2008 dziewczęta/ chłopcy
 Amatorzy do V ligi
 konkurencja „OPEN”
- K/M
6. Uczestnictwo:
W turnieju startować mogą zawodniczki i zawodnicy bez względu na formę uprawiania tej
dyscypliny sportu.
W kategorii „Amatorzy do V Ligi” mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w tym sezonie nie
uczestniczyli w zawodach wyższej niż V liga.
W czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym obowiązkowo miękkie obuwie
zmienne. Zabrania się startu w obuwiu z czarnymi podeszwami.
7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonać można bezpośrednio przed zawodami do godz.: 915 lub e-mailem na
adres: sport@ustrzyki-dolne.pl w terminie wcześniejszym.
8. Sposób przeprowadzania:
 zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego,
wydanymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego
 system rozgrywek oraz ilość rozgrywanych setów w poszczególnych grupach ustalony
zostanie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników
 zawody będą rozgrywane na 9 stołach, piłeczki THIBAR***

9. Nagrody:
 Kategoria OPEN – I miejsce – 300 zł, puchar, dyplom
II miejsce – 200 zł, puchar, dyplom
III miejsce – 100 zł, puchar, dyplom
IV/V/VI miejsce – dyplom za zajęte miejsce
 Kategoria Amator – I miejsce – 250 zł, puchar, dyplom
II miejsce – 150 zł, puchar, dyplom
III miejsce – 100 zł, puchar, dyplom
IV/V/VI miejsce – dyplom za zajęte miejsce
 Kategorie Dzieci i Młodzież – I/II/III miejsce – puchar, dyplom, nagrody rzeczowe
IV/V/VI miejsce – dyplom za zajęte miejsce
9. Postanowienia końcowe:
 podczas turnieju obowiązują zasady fair play
 zgłoszenie do turnieju jest jednocześnie potwierdzeniem o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w tego typu imprezach sportowych oraz zapoznania się z
ogólnymi przepisami ustawy o Ochronie Danych Osobowych - RODO
 zawodnicy uczestniczą na własne ryzyko, organizator nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu ww. odniesionych kontuzji i innych dolegliwości
zdrowotnych
ORGANIZATORZY

