Łaziska Górne, dnia 13. 05. 2019 r.

§ 1. ORGANIZATOR:
1. Wojciech Drwięga (z-ca Dyr. MOSiR) – reprezentujący MOSiR w Łaziskach Górnych oraz ACTIVSPORT.

§ 2. TERMIN i MIEJSCE:
1. Turniej zostanie rozegrany na terenie Hali Sportowej MOSiR Łaziska Górne ul. Ogrodowa 50 w dniu
26.05.2019 (niedziela) od godz. 10.00.
2. Szczegóły – Wojciech Drwięga - telefonicznie: 511 078 472. Zapisy do dnia 25.05.2019 do 18:00 tylko

SMS - 511 078 472. (imię i nazwisko uczestnika, kategoria, miasto zamieszkania,)
3. Celem Turnieju jest upowszechnienie zdrowego stylu życia, popularyzowanie olimpijskiej dyscypliny sportowej
oraz ukazanie tenisa stołowego jako dyscypliny sportu przyjaznej i dostępnej w każdym wieku, dla wszystkich.
4. W rozumieniu Organizatora – AMATOR (kategorie I-IV) nie może być czynnym zawodnikiem I, II, III ligi TS).
5. Dana kategoria wiekowa będzie rozegrana przy min. 5 uczestnikach. W sytuacji mniejszej liczby chętnych –
Organizator może zakwalifikować uczestników do „młodszej” kategorii.
6. Zawodnicy przy potwierdzeniu udziału bezpośrednio przed zawodami, na prośbę Organizatora, powinni
przedstawić dokument tożsamości.

§ 3. PRZEPROWADZENIE TURNIEJU:
1. W zależności od ilości uczestników, Turniej może być rozegrany systemem: pucharowym, grupowym –
(zwycięzcy grają w finale o I miejsce, przegrani o III miejsce,), lub „każdy z każdym”.
2. Przewidywane są następujące kategorie: I- AMATOR do 35 lat, II – AMATOR 36-50 lat, III AMATOR powyżej
50 lat, IV AMATOR powyżej 50 lat, V KOBIETY OPEN, VI UCZNIOWIE (2006 i młodsi), VII UCZNIOWIE
(2005 i starsi), VIII – kategoria OPEN (+ 20 lat). Kategorie I-V oraz VIII – możliwa odpłatność.
3. Każdy uczestnik (kategorie 1-V i VIII) może brać udział max. w dwóch kategoriach (wiekowa + OPEN).
4. O systemie rozgrywek poinformuje Organizator przed rozpoczęciem Turnieju.
5. O zwycięstwie w Turnieju (w przypadku systemu „każdy z każdym”) decyduje większa ilość zwycięstwpunktów. Przy jednakowej ilości punktów – różnica setów, następnie większa liczba zdobytych setów, a jeżeli i
ta jest taka sama – wynik bezpośredniego pojedynku.
6. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe (Sponsorzy).

§ 4. UBEZPIECZENIE I BEZPIECZEŃSTWO:
1. Potwierdzenie udziału w zawodach świadczy o dobrym stanie zdrowia uczestniczących zawodników.
2. Każdy zawodnik uczestniczy w Turnieju na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni uczestnicy uczestniczą w
Turnieju tylko w obecności rodziców lub prawnych opiekunów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki losowe zawodników zaistniałe w czasie gry. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w trakcie trwania
zawodów (pozostawione w szatni, widowni, hali).

§ 5. UWAGI KOŃCOWE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Koszty związane z udziałem w zawodach: dojazd, ubezpieczenie, itp. pokrywają uczestnicy.
Sędziego Głównego powołuje Organizator.
Wszelkie sprawy sporne, nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
W przypadku nie przestrzegania regulaminu i przepisów gry Organizator zawodów w porozumieniu z Sędzią
Głównym zawodów ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek.
Każdy uczestnik Turnieju jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość niniejszego
Regulaminu nie będzie uznawana przez Organizatora za argument w ewentualnych kwestiach spornych.
Zawodnik, podając dane osobowe w zgłoszeniu SMS, oświadcza, że: są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na
przetwarzanie tych danych (ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000) przez
Organizatora w celach związanych z turniejem (RODO)
Podczas Turnieju wykonywane będą zdjęcia prezentowane na stronie www.mosir.laziska.pl
Każdy zawodnik ma prawo żądania nie publikowania lub usunięcia ze strony MOSiR zdjęć ze swoim
wizerunkiem. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem przed zawodami. (RODO)
Interpretacja Regulaminu oraz wszelkie sprawy nieuregulowane Regulaminem są zastrzeżone dla
Organizatora.

Ze sportowym pozdrowieniem
ORGANIZATOR: Wojciech Drwięga
z-ca Dyr. MOSiR

