Regulamin
Nocnego Turnieju Tenisa Ziemnego
1.

Cel:
Propagowanie zdrowego stylu życia,
Aktywowanie do działania mieszkańców gminy Włoszakowice,
Propagowanie bezalkoholowego spędzania wolnego czasu,
Rywalizacja w duchu „fair play”,
Promocja gminy Włoszakowice oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
6) Popularyzacja gry w tenisa zimnego.
1)
2)
3)
4)
5)

2.

Organizator:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

3.

Termin i miejsce:
1) 02.07.202 r. – Kompleks Boisk Sportowych „Orlik” Krzycko Wielkie
2) Rozpoczęcie turnieju – godz. 21:00.
3) Zbiórka wszystkich zawodników o godzinie 20:30.

4.

Uczestnictwo:
1)
2)
3)
4)
5)

Turniej rozgrywany jest w kategorii open
Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie
Udział w turnieju jest bezpłatny
Ilość miejsc w turnieju jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Uczestnikiem turnieju mogą być osoby powyżej 15 roku życia, z zastrzeżeniem,
że w czasie trwania turnieju osoba niepełnoletnia musi być pod opieką osoby dorosłej
6) Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia organizatorowi w dniu zawodów
zgodę na udział w turnieju od prawnego opiekuna. (Załącznik nr 1)
5.

Zgłoszenia
1) Zgłoszenia należy dokonać pod nr telefonu 667 276 767
2) W dniu imprezy należy dostarczyć kartę zgłoszeniową lub wypełnić ją na miejscu

6.

System gry – grupowy lub pucharowy w zależności od liczby uczestników
System grupowy

System pucharowy

1. Turniej będzie odbywał się w pierwszej fazie
systemem grupowym
2. Zawodnicy zostaną podzieleni na dwie grupy. W
grupie mecze będą rozgrywane w systemie „każdy
z każdym”
3. W drugiej fazie turnieju zostaną rozegrane dwa
półfinały, mecz o 3 miejsce oraz finał.
4. Mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych
setów ( 1set = 2 wygrane gemy)
5. O zajętym miejscu w grupie decyduje:
* ilość zdobytych punktów ( wygrana 2 pkt.,
przegrana 0 pkt.)
* przy równej ilości punktów decyduje bezpośredni
wynik spotkania
6. Rozgrzewka przed meczem trwa nie dłużej niż
2 minut.

1. Turniej będzie odbywał się systemem
pucharowym – przegrany odpada
2. Na początku turnieju zostaną rozlosowane pary
a następnie przydzielone do drabinki turniejowej
3. Mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych
setów (1 set = 2 wygrane gemy)
4. Rozgrzewka przed meczem trwa nie dłużej niż 2
min

7.

Nagrody:
1) Za zajęcie miejsce I-III przewidziano puchary i nagrody rzeczowe
2) Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy gadżet

8.

Postanowienia końcowe:
1) We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia oraz organizator
zawodów
2) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionego regulaminu
i przyjętego systemu rozgrywek
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy rozgrywania turnieju w zależności od
liczby uczestników
4) Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników
powstałe w trakcie turnieju.
5) Każdy zawodnik zgłaszając się jako uczestnik turnieju akceptuje jednocześnie treść
przedstawionego regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz akceptuje
klauzulę RODO
6) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju ze względu na złe warunki
atmosferyczne

