REGULAMIN
Otwartych Turniejów Tenisa Stołowego
dzieci i młodzieży - ”GRAND PRIX LATA 2018”
oraz dorosłych - ”PUCHAR LATA 2018”
§ 1. ORGANIZATOR:
Organizatorem i Sędzią Głównym zawodów jest Wojciech Drwięga – z-ca dyrektora MOSiR oraz
trener Zenon Szczęsny.
§ 2. TERMIN i MIEJSCE:
1. Turnieje zostaną rozegrane na terenie Hali Sportowej MOSiR Łaziska Górne ul. Ogrodowa 50
w dniach 3, 10, 17 (?) lipca oraz 14 (?), 21 i 28 sierpnia 2018 r. (wtorki) od godz. 14.00 dla dzieci
i młodzieży, a od 17:00 dla dorosłych. 30 sierpnia - turniej finałowy (podsumowanie + puchary).
2. Zapisy – imię, nazwisko, kategoria, miasto - tylko SMS (511 078 472).
Informacje szczegółowe- telefonicznie: 511 078 472.
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§ 3. UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni – charakter OPEN +25, bez podziału na kategorie.
W GRAND PRIX dla dzieci i młodzieży możliwy podział na dziewczęta i chłopców (w zależności
od ilości chętnych).
Zawodnicy przy zapisach, na prośbę Organizatora, powinni przedstawić dokument tożsamości.
Przystąpienie zawodnika do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją zasad i reguł
zawartych w Regulaminie Otwartych Turniejów Tenisa Stołowego „GRAND PRIX LATA
2018” oraz „PUCHARU LATA 2018”.

§ 4. PRZEPROWADZENIE TURNIEJU:
1. System przeprowadzania zawodów ustala Organizator w zależności od ilości zgłoszonych
zawodników. Turniej będzie rozgrywany na min. 16 stołach w drabince na max. 48 osób.
2. W przypadku większej ilości chętnych niż 48, rozegrany zostanie turniej eliminacyjny do Turnieju
Głównego. Osoby nowo przybyłe (bez punktów rankingowych) lub/i osoby z najniższą liczbą
punktów rankingowych rozegrają turniej eliminacyjny (drabinka na 8, 12 lub 16) celem wyłonienia
i uzupełnienia maksymalnej liczby uczestników (48) w Turnieju Głównym. Eliminacje będą
zawsze przeprowadzane o max 6 i min. 2 miejsca w Turnieju Głównym.
Przykłady: w sytuacji zgłoszenia się 50 osób do turnieju – eliminacje rozegra 8 osób z najniższym
rankingiem. Do turnieju głównego zakwalifikuje się 6 osób z eliminacji. Osoby, które w turnieju
eliminacyjnego zajęły miejsca 7 i 8, rozegrają pojedynek o miejsca 49 i 50.
Przy max. 52 osobach zgłoszonych do turnieju, rozgrywamy turniej eliminacyjny dla 8 osób.
Awansują 4 osoby, pozostałe walczą o miejsca 49-52.. Przy max. 54 osobach, gramy eliminacje na
8 osób – do turnieju głównego awansują 2 osoby, pozostałe rozgrywają pojedynki o miejsca 49-54.
Jeżeli do turnieju zgłosi się od 55 osób – 58 osób – rozgrywamy turniej eliminacyjny na 12 osób
(uzupełniając osobami z najniższym rankingiem do 12). Awansuje do Turnieju Głównego –
odpowiednia liczba osób do uzupełnienia 48. Powyżej 60 osób eliminacje będą rozgrywane z
tabelki na 16 uzupełniając tabelkę osobami z najniższym rankingiem. Do Turnieju Głównego
awansuje odpowiednia liczba osób (uzupełnienie) – osoby bez porażki (z przodu 1-4).
Niezakwalifikowani będą walczyć o pozostałe miejsca) powyżej 48.
3. Turniej może być rozegrany systemami: „ każdy z każdym”, w grupach, pucharowo, do dwóch
przegranych lub mieszanym. O systemie powiadomi Organizator przed rozpoczęciem gier.
4. Mecze rozgrywane będą do trzech wygranych setów zgodnie z regulaminem PZTS.
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5. W systemie do 2 przegranych drabinka od tyłu - prawo gry maksymalnie o III miejsce.
6. Kolejność miejsc w rozgrywkach grupowych ustalana jest następująco:
 duże punkty (3 pkt. zwycięstwo, 1 pkt. porażka, 0 pkt. walkower),
 stosunek setów,
 ilość zdobytych setów,
 bilans bezpośrednich pojedynków,
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek w trakcie Turnieju.
8. Grupy lub pary będą losowane. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstawienia zawodników.
9. Mecze sędziują grający zawodnicy lub wyznaczeni przez Organizatora sędziowie.
10. Losowanie przeprowadza Organizator.
11. W całym cyklu Turniejów będą przyznawane punkty za zajęte miejsca. I miejsce – to 70 punktów,
II miejsce to 68 punktów, III miejsce – to 66 punktów, IV miejsca – to 64 punkty, V – 63 pkt., VI –
62 pkt., VII – 61 pkt., VIII – 60 pkt., IX – 59 pkt., X – 58 pkt., XI – 57 pkt., XII – 56 pkt., i do
końca o jeden punkt mniej.
12. Z pięciu rozegranych Turniejów do klasyfikacji końcowej będzie zaliczany wynik czterech
najwyżej punktowanych turniejów – jeden, najsłabszy wynik, nie będzie brany pod uwagę.
13. Na zakończenie rozgrywek zwycięzcy klasyfikacji łącznej (I, II, III miejsce) otrzymają trofeapuchary, dyplomy ufundowane przez MOSiR. Możliwe nagrody rzeczowe - Sponsorzy.
§ 5. UBEZPIECZENIE I BEZPIECZEŃSTWO:
1. Potwierdzenie udziału w zawodach świadczy o dobrym stanie zdrowia uczestniczących
zawodników.
2. Każdy zawodnik uczestniczy w Turnieju na własną odpowiedzialność. Niepełnoletni uczestnicy
uczestniczą w Turnieju tylko w obecności rodziców lub prawnych opiekunów lub na podstawie
podpisanej przez rodziców lub opiekunów zgody na uczestnictwo.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe w czasie gry.
Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w trakcie
trwania zawodów (pozostawione w szatni, widowni, korcie).
§ 6. UWAGI KOŃCOWE:
1. Koszty związane z udziałem w zawodach: dojazd, ubezpieczenie, itp. pokrywają uczestnicy.
2. W „GRAND PRIX LATA 2018 (dzieci) nie przewiduje się odpłatności. Turniej jest bezpłatny. W
„PUCHARZE LATA 2018” –(dorośli +25 lat) – możliwe wpisowe (nagrody)– płatne przed
Turniejem.
3. Wszelkie sprawy sporne, nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. W przypadku nie przestrzegania regulaminu i przepisów gry Organizator zawodów ma prawo do
weryfikacji wyniku meczu i/lub dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek.
5. Każdy uczestnik turnieju jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem. Nieznajomość
niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez Organizatora za argument w ewentualnych
kwestiach spornych.
5. Zawodnik, podając dane osobowe w korespondencji e-mail, oświadcza, że: są one zgodne z prawdą
i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celach związanych z Turniejem.
6. Podczas turnieju wykonywane będą zdjęcia prezentowane m.in. na stronie www.mosir.laziska.pl
Każdy zawodnik ma prawo żądania usunięcia ze strony MOSiR zdjęć ze swoim wizerunkiem.
W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.
7. Interpretacja Regulaminu oraz wszelkie sprawy nieuregulowane Regulaminem są zastrzeżone dla
Organizatora.
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