KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I Ogólnopolskiego Świątecznego Turnieju Tenisa Stołowego
Kraśnik 2016
w tenisie stołowym w kategoriach żaków, młodzików, kadetów
Kraśnik 17-18 grudnia 2016r. (sobota - niedziela)
1. Organizator:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Kraśnik, Zespół Placówek Oświatowych nr 2
w Kraśniku, Szkolny Klub Tenisa Stołowego "Dwójka" Kraśnik.
2. Termin i miejsce:
17-18 grudnia 2016 roku (sobota - niedziela)
Hala sportowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku, ul. Urzędowska 10.
3. Cel:
- promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, krzewienie idei fair play,
odkrywanie utalentowanych tenisistów stołowych, optymalizacja wykorzystania
infrastruktury sportowej na terenie Kraśnika.
4. Uczestnictwo:
W zawodach nie obowiązują licencje sportowe. Turniej zostanie przeprowadzony
w następujących kategoriach wiekowych:
- kadet - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2002-2003 posiadający zgodę lekarza
na udział w zawodach,
- młodzik - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2004-2005 posiadający zgodę lekarza
na udział w zawodach,
- żak - dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2006 i młodsi posiadający zgodę lekarza
na udział w zawodach.
Odpowiedzialność za posiadanie zgody lekarza na udział w zawodach zawodnika lub
zawodniczki spoczywa na rodzicu/opiekunie lub klubie sportowym.
5. Program turnieju:
17 grudnia (sobota)
900- 945 – rozgrzewka
1000 – uroczyste otwarcie zawodów, wręczenie pamiątkowych dyplomów uczestnictwa
1030-1800 – gry eliminacyjne w kategoriach żaków, młodzików, kadetów z przerwą obiadową
1800 – kolacja
18 grudnia 2016 roku (niedziela)
09.00 - 09.40 - gry ćwierćfinałowe dziewcząt w kategorii kadetów, młodzików i żaków
09.40 - 10.20 - gry ćwierćfinałowe chłopców w kategorii kadetów, młodzików i żaków
10.20 - 11.00 - półfinały dziewcząt i chłopców w kategorii kadetów, młodzików i żaków
11.00 - 11.45 - pojedynki finałowe
12.00 - uroczyste podsumowanie zawodów, wręczenie pucharów, nagród rzeczowych.

6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do dnia 14 grudnia 2016 roku telefonicznie:
609 182 418 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: artek.domanski@wp.pl
7. System rozgrywek:
Decyzję dotyczącą wyboru systemu gier podejmuje Sędzia Główny przed zawodami
w zależności od ilości uczestników i możliwości organizacyjnych (systemem do dwóch
przegranych lub grupowo - pucharowym). Rozstawienie zawodników na podstawie
aktualnych rankingów ogólnopolskich w sezonie 2016/2017 w danej kategorii wiekowej.
W dniu 17 grudnia rozgrywane będą gry eliminacyjne. 18 grudnia przeprowadzone zostaną
gry ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe.
8. Nagrody:
Zdobywcy miejsc I-IV otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. Nagrody otrzymają również
zawodnicy sklasyfikowani na miejscach V-VIII oraz najlepsi kraśniczanie. Wszystkim
startującym zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
9. Wyżywienie:
Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami zostaną objęci nieodpłatnym wyżywieniem.
10. Sprawy finansowe:
Koszty organizacyjne zostaną dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci" oraz ze środków Miasta Kraśnik, Starostwa
Powiatowego w Kraśniku oraz środków własnych. Organizator nie ubezpiecza uczestników
od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłaty startowe nie będą pobierane.
11. Sprzęt sportowy:
Turniej zostanie rozegrany na 12 stołach Butterfly Octet, piłeczki białe.
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