Kozienice, 1 marca 2013 r.

REGULAMIN
Mistrzostw Powiatu Kozienickiego
w Tenisie Stołowym
o Puchar Starosty 2013

I. Organizator:
•

Starostwo Powiatowe w Kozienicach

II. Cel Imprezy:
•

Wyłonienie najlepszych zawodników.

•

Popularyzacja tenisa stołowego w powiecie kozienickim.

•

Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego wśród młodzieży i dorosłych.

•

Podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży i dorosłych.

III. Termin i miejsce:
•

16 marca 2013 r., rozpoczęcie godz. 9:30;

•

Sala gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie;

IV. Uczestnictwo:
•

Prawo udziału w Mistrzostwach mają mieszkańcy powiatu kozienickiego.

V. Kategorie i konkurencje: Zawody rozegrane zostaną w następujacych konkurencjach:
•

gra pojedyncza kobiet,

•

gra pojedyncza mężczyzn,

•

gra podwójna kobiet,

•

gra podwójna mężczyzn.

VI. System rozgrywek:
•

System rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszonych zawodników: rozgrywki
w grupach lub system rosyjski do dwóch przegranych lub system bezpośredniej eliminacjipucharowy.

•

O wyborze systemu decyduje organizator po uzyskaniu ostatecznej listy zawodników.

•

Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane do 11 punktów
zdobytych przez jedną ze stron, przy przynajmniej dwóch punktach przewagi nad drugą ze
stron. Mecze finałowe do trzech wygranych setów.

VII. Nagrody:
•

Zwycięzcy gier pojedynczych i podwójnych w poszczególnych konkurencjach otrzymują
Puchary Starosty i tytuł Mistrza Powiatu Kozienickiego w Tenisie Stołowym 2013;

•

Pierwszych sześciu zawodników gier pojedynczych i 3 pierwsze deble otrzymują dyplomy;

•

Pierwszych sześciu zawodników gier pojedynczych i zwycięzcy debli otrzymują upominki ;

VIII. Zgłoszenia:
•

Zgłoszeń należy dokonywać do 14 marca telefonicznie lub faxem pod nr (48) 611 73 41,
drogą elektroniczną: promocja@kozienicepowiat.pl lub w dniu zawodów do godz. 9:00
w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie.

IX. Postanowienia ogólne:
•

Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego;

•

Organizator nie zapewnia sprzętu sportowego, zawodnicy zobowiązani są do posiadania
odpowiedniego sprzętu i stroju (obuwie zmienne, rakietki);

•

Zawodnicy startują na własny koszt,organizator nie zwraca kosztów dojazdu na zawody;

•

Za wypadki zaistniałe w czasie turnieju oraz za zagubione rzeczy organizator nie ponosi
odpowiedzialności;

•

Uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu; nie
przestrzeganie regulaminu wiąże się z możliwością usunięcia zawodnika z turnieju;

X. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

