REGULAMIN XIII TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
MOCHOWO 2019
1. Cel:
Celem turnieju jest:
 popularyzacja tenisa stołowego,
 aktywne spędzanie czasu wolnego,
 integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Termin i miejsce:
Zawody zostaną rozegrane w dniu 21 luty 2019 roku (czwartek) o godzinie:
1. 09:30 dla kategorii szkoły podstawowe i gimnazjum,
2. 13:30 dla kategorii OPEN kobiety i mężczyźni.
Miejsce zawodów: hala sportowa w Mochowie
3. Kategorie wiekowe:
 Każda szkoła podstawowa z terenu gminy Mochowo zobowiązana jest wytypować
w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych po 3 uczestniczki i 3 uczestników
z każdej klasy od IV do VIII. W przypadku podwójnych oddziałów do turnieju należy
zgłosić tylko 3 uczestniczki i 3 uczestników z tej klasy.
 Każda szkoła podstawowa wystawia do rywalizacji w każdej kategorii wiekowej po
2 pary mieszane (dziewczyna i chłopak) do rywalizacji deblowej. Mogą być to
zawodniczki i zawodnicy biorący udział w grze pojedynczej.
 W przypadku gimnazjum każda z klas 3 wystawia do rywalizacji po 2 zawodniczki
i 2 zawodników. Gimnazjum wystawia po jednej parze mieszanej (dziewczyna
i chłopak) z każdej klasy do gry deblowej.
Kategorie wiekowe
1. kl. 3 gimnazjum i kl. 8 szkoła podstawowa – dziewczęta i chłopcy;
2. kl. 7 i 6 szkoły podstawowe – dziewczęta i chłopcy;
3. kl. 5 i 4 szkoły podstawowe – dziewczęta i chłopcy;
4. OPEN wszyscy zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roczniku 2002 i starsi.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia kategorii OPEN z podziałem na
mieszkańców z terenu gminy Mochowo i spoza terenu gminy Mochowo.
4. System rozgrywek i przepisy gry:
a) turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych i grze deblowej,
b) pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11 pkt,
c) turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym,
d) zawodnik lub para deblowa odpada z turnieju po 2 przegranych meczach,
e) mecze sędziować będą zawodnicy nie rozgrywający w chwili obecnej swojego meczu.
5. Zgłoszenia i losowanie:
a) zgłoszenia w dniu zawodów dokonuje nauczyciel wychowania fizycznego z danej
szkoły odpowiedzialny za kadrę szkolną w zawodach tenisa stołowego, przekazując
listę uczestników i uczestniczek organizatorom – od godz. 9:00 do godz. 9:30,
b) zgłoszenia dla kategorii OPEN (osobiście) w dniu zawodów od godz. 13:00
do godz. 13:30
c) odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów tuż przed
ich rozpoczęciem.
6. Warunki uczestnictwa:
a) uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju
(rakietka, obuwie zmienne, itp.),

b) zawodnicy na prośbę organizatora muszą przedstawić ważny dokument tożsamości.
7. Organizator zapewnia:
a) obsługę techniczną,
b) nagrody w postaci medali i dyplomów.
8. Bezpieczeństwo
a) na terenie obiektu zabrania się picia alkoholu i zażywania innych używek,
b) zawodnicy i kibice, będący pod wpływem alkoholu lub innych używek nie zostaną
wpuszczeniu na teren obiektu.
9. Uwagi końcowe
a) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
b) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

