REGULAMIN
TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO o PUCHAR BURMISTRZA ZDUN
Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
1. ORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Zdunach
Uczniowski Klub Sportowy „IMPULS” Zduny
2. CEL
- uczczenie odzyskania niepodległości Polski
-popularyzacja tenisa stołowego, aktywnego i zdrowego trybu życia
-promowanie Zdun przez tenis stołowy
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Sobota 6.11.2021r. sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Zdunach ul. Łacnowa 26
godz. 900 kategorie I –IV, GODZ. godz. 1000 kategorie V -VIII, 1300 seniorzy i weterani
4. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zapoznają się z regulaminem i będą go przestrzegać
Kategorie wiekowe:
– I - ŻACZKI roczniki 2011 i młodsze
- II - ŻACY roczniki 2011 i młodsi
- III - MŁODZICZKI roczniki 2009, 2010
- IV – MŁODZICY roczniki 2009, 2010
- V - KADETKI roczniki 2007, 2008
- VI- KADECI roczniki 2007, 2008
- VII -JUNIORZY roczniki 2003,2004,2005,2006
- VIII KOBIETY od rocznika 2006
- IX – SENIORZY roczniki 2002 i starsi
- X -WETERANI roczniki 1971 i starsi
Każdy zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej, powinien posiadać dokument
tożsamości, sportowy strój i własny sprzęt do gry.
5. ZGŁOSZENIA
Tylko internetowe lub telefoniczne do dnia 4.11.2021 (czwartek) na adres wilkalina@wp.pl
lub tel. 606198474 Podajemy nazwisko i imię, rok urodzenia, kategorię, przynależność klubową.
6. SYSTEM ROZGRYWEK
Zawody rozegrane zostaną indywidualnie, na 10 stołach, piłeczkami plastikowymi 40 mm. System
rozgrywek do dwóch przegranych spotkań przyjęty zostanie w zależności od ilości uczestników zgodnie z
przepisami PZTS. Zawodnicy z jednego klubu zostaną rozlosowani w kolejności podanej w zgłoszeniu,
tak aby nie spotkali się w pierwszym meczu.
7. NAGRODY
- za miejsce I –III puchary
- za miejsca I-VI dyplomy i upominki ufundowane przez organizatorów.
- puchar dla najmłodszego i najstarszego zawodnika
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- W zawodach obowiązuje przestrzeganie obowiązujących reguł sanitarnych Covid-19
- ubezpieczenie NW zawodników i badania lekarskie we własnym zakresie
- organizator nie odpowiada za wypadki zawinione przez uczestników oraz rzeczy zagubione na turnieju
-koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, nie pobiera się wpisowego
- koszty uczestnictwa ponoszą jednostki delegujące
Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy

