Regulamin Grand Prix Kóz
„ZŁOTA KOZA 2018”

1. Cel
➢
➢
➢
➢
➢

popularyzacja tenisa stołowego,
integracja środowiska zawodników i zawodniczek tenisa stołowego,
promocja Gminy Kozy oraz Centrum Sportowo-Widowiskowego,
propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

2. Organizator: Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach
3. Termin i miejsce:
I turniej
II turniej
III turniej
IV turniej

21.01.2018 /niedziela/
25.03.2018 /niedziela/
23.09.2018 /niedziela/
02.12.2018 /niedziela/

Niedziela – od 9.00 do 11.30 kategorie młodzieżowe (amatorzy nie zrzeszeni).
Niedziela – od 12.00 do 18.30 kategoria zasadnicza – weterani oraz open.
Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach pl. Ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy
4. Kategorie:
a) dzieci i młodzież do 12 lat oraz od 13 do18 lat (amatorzy nie zrzeszeni)
b) seniorzy do 39 lat
c) weterani 40 - 59 lat
d) weterani 60 +
e) seniorzy - open
Uwaga:
Kategoria będzie rozgrywana, jeżeli zgłosi się do niej minimum 5 zawodników/czek.
W przypadku mniejszej ilości zawodników/czek niż 5 osób, kat. będzie łączona z kat. wyższą i w
tej kategorii będzie punktowana.
5. Klasyfikacja Generalna:
Do klasyfikacji Generalnej będą brane osoby, które wystartują w min. w 3 z 4 turniejów.
W klasyfikacji Generalnej Grand Prix będą brane punkty z 3 najlepszych turniejów, zdobyte
w danej kat. wiekowej.
6. System rozgrywek:
W zależności od ilości uczestników w danych kategoriach.

7. Zgłoszenia:
W dniu turnieju 9.00-11.30 wraz z opłatą wpisowego dokonaną w dniu zawodów.
8. Zasady finansowania:
1. dzieci i młodzież w kategorii amatorzy – bezpłatnie,
2. osoby dorosłe (seniorzy, seniorki oraz weterani) - 15,00 zł (do dwóch kategorii),
3. koszty organizacyjne turnieju (hala, sędzia, nagrody) pokrywa organizator.
9. Nagrody:
1. w 4 turniejach Grand Prix Kóz „ZŁOTA KOZA 2018”, w kategorii młodzieżowej za miejsca
1,2,3 medale i dyplomy,
2. w kategorii seniorów i seniorek oraz weteranów za miejsca 1,2,3 puchary i dyplomy,
3. w klasyfikacji generalnej Grand Prix Kóz „ZŁOTA KOZA 2018”, w kategorii seniorzy i
seniorki oraz weterani miejsce 1,2,3 – „Złota Koza 2018”, medale i dyplomy.
10. Postanowienia końcowe:
•
•
•
•

organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia
zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu
i odzieży,
w sprawach rozgrywek można kontaktować się z organizatorem mailowo
sekretariat@csw.kozy.pl lub telefonicznie 33 817 57 40
organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu,
interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

