Regulamin zawodów

„Grand Prix Jeleśni”
Turniej Tenisa Stołowego
03.12.2016, godz. 08:30

Turniej organizowany w ramach projektu pn. „Sport to zdrowie, uświadom to sobie”,
który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

1. Organizator:

2. Współorganizator:

Klub Sportowo-Rekreacyjny
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Gronicek" w Jeleśni

3. Miejsce i termin zawodów:
03.12.2016r., hala sportowa przy Zespole Szkół nr 2 w Jeleśni
Zgłoszenia do udziału w turnieju w dniu zawodów w godz. 08:30 – 09:00
(szkoła podstawowa, gimnazjum), pozostałe godz. 11:30 – 11:50.
4. Cel zawodów:
 umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym z terenu gminy Jeleśnia oraz powiatu
żywieckiego uprawiania dyscypliny sportu – tenisa stołowego;
 zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w wieku szkoły podstawowej,
gimnazjalnej i nie tylko;
 wpajanie zasad szacunku do przeciwnika w oparciu o sportową rywalizację w duchu
fair play;
 zwiększenie atrybutów sportowych i ruchowych w oparciu o dyscyplinę sportu – tenis
stołowy oraz rozwój zainteresowania sportem we wszystkich aspektach;
 poprawa stanu zdrowia m.in. dzieci (szkoła podstawowa), młodzież (gimnazjum) i nie
tylko;
 popularyzacja tenisa stołowego, popularyzacja aktywnego wypoczynku;
 integracja międzypokoleniowa poprzez sport.
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5. Warunki uczestnictwa:
 warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wypełnienie karty zgłoszeniowej w dniu
zawodów w godz. 08:30 – 09:00 (szkoła podstawowa, gimnazjum), pozostałe
godz. 11:30 – 11:50;
 kartę zgłoszeniową można otrzymać drogą mailową od organizatora po wcześniejszym
wysłaniu maila o treści „Turniej Tenisa Stołowego – GRAND PRIX gminy Jeleśnia” –
kart zgłoszeniowa na adres: biuro.siemirow@op.pl;
 w turnieju mogą brać udział dzieci, młodzież z terenu Gminy Jeleśnia oraz powiatu
żywieckiego w wieku szkoły podstawowej oraz gimnazjum oraz dorośli bez
ograniczeń wiekowych.
6. Sposób rozgrywania zawodów:
 w turnieju obowiązują aktualne przepisy PZTS w zakresie sędziowania;
 obowiązują stroje sportowe (koszulka, spodenki) w kolorze innym niż kolor piłki oraz
obuwie sportowe;
 w zależności od ilości uczestników turnieje będą rozgrywane systemem półpucharowym lub systemem każdy z każdym.
7. Punktacja:
„Grand Prix Jeleśni” składa się z 2 turniejów, które będą się odbywać w dniach:
 12.11.2016r. – hala sportowa przy Zespole Szkół nr 2 w Jeleśni;
 03.12.2016r. – hala sportowa przy Zespole Szkół nr 2 w Jeleśni.
Punktacja po każdym turnieju będzie ogłaszana na stronie internetowej
www.fio.siemirow.pl, a zawodnicy za zdobycie poszczególnych miejsc będą otrzymywać
następującą liczbę punktów:
Miejsce 1
Miejsce 2
Miejsce 3
Miejsce 4
Miejsce 5
Miejsce 6
Miejsce 7
Miejsce 8
Miejsca 9-12
Miejsca 13-16
Miejsca 17-32
Miejsca 33-64
Miejsca 65-128
Miejsca 129 i powyżej

– 40 pkt
– 35 pkt
– 30 pkt
– 26 pkt
– 24 pkt
– 22 pkt
– 21 pkt
– 20 pkt
– 16 pkt
– 12 pkt
– 8 pkt
– 4 pkt
– 2 pkt
– 1 pkt
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8. Nagrody: nagrody po każdym turnieju oraz klasyfikacja za 2 turnieje.
Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników medale oraz dyplomy po każdym
turnieju, natomiast po ostatnim turnieju w dniu 03.12.2016r. zostaną wręczony puchary
oraz dyplomy dla najlepszych trzech osób każdej kategorii wiekowej.
9. Opieka medyczna – organizator zapewnia opiekę medyczną podczas turnieju.
10. Organizator zapewnia ubezpieczenie turnieju, jak również uczestników.
11. Organizator zapewnia sędziów, czuwających nad właściwym przebiegiem turnieju.
12. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora
w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym.
13. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie sprawy sporne
rozstrzygać będzie organizator z sędziami zawodów.
15. Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawodów.

Telefon kontaktowy do organizatorów:
Mateusz Pindel, tel. 666 295 291, e-mail: biuro.siemirow@op.pl
Krystyna Wróbel, tel. 508 670 555, e-mail: biuro.siemirow@op.pl
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