
regulamin
turnieju sołectw Gminy Tarnowo Podgórne w tenisie stołowym

11 września 2021 r. - PRZEŹMIEROWO

ORGANIZATORZY:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
- UKS Orkan Przeźmierowo

TERMIN I MIEJSCE:
- 11 września 2021 r., hala OSiR w Przeźmierowie - ul. Kościelna 46/48

UCZESTNICTWO:
- drużyna reprezentująca dane sołectwo może składać się z minimum 4 zawodników (dwie kobiety i
dwóch mężczyzn), a maksymalnie 10 zawodników (pięć kobiet i pięciu mężczyzn), bez ograniczeń
wiekowych. W skład drużyny sołeckiej mogą wchodzić mieszkańcy danego sołectwa. Każdy
uczestnik winien posiadać dowód tożsamości, a dzieci i młodzież legitymację uczniowską. Młodzież
do 16 roku życia musi być pod opieką osoby dorosłej.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Rozgrywki będą prowadzone systemem grupowo - pucharowym:
- zawodnicy grają do dwóch wygranych setów do 11 punktów każdy,
- zmiana serwu co 2 punkty,
- funkcję sędziego przy stole będzie sprawował jeden z zawodników nie grających,
- w fazie grupowej rozgrywamy wszystkie 7 spotkań między dwoma sołectwami,
- w etapie pucharowym mecz toczy się do wygrania 4 gier przez któreś z sołectw.

KOLEJNOŚĆ GIER:
1)     pojedyncza I mężczyzn,
2)     pojedyncza II mężczyzn,
3)     pojedyncza I kobiet,
4)     pojedyncza II kobiet,
5)     podwójna mężczyzn,
6)     podwójna kobiet,
7)     mieszana.



PROGRAM:
9:30 - odprawa kierowników sołectw oraz losowanie grup i rozgrzewka,
10:00 - rozpoczęcie gier.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie turnieju rozstrzyga organizator. 
Zgłoszenia można składać osobiście w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym na ul. Nowej 15, przesłać
mailem lub na adres info@osir.pl do 9.09.2021. godz. 14:00 

Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia.

Wyniki z Turnieju w tenisie stołowym będą wliczane do punktacji XVII edycji Rankingu Sołectw
Gminy Tarnowo Podgórne 2020/21.

Organizatorzy Turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników
powstałe w trakcie jego trwania. Za rzeczy pozostawione w czasie turnieju organizator nie
odpowiada.

Organizator zabezpiecza piłeczki oraz stoły do gry. Organizacja rakietek do gry we własnym
zakresie zawodników.

Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.
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ZGŁOSZENIE 
DO TURNIEJU SOŁECTW GMINY TARNOWO PODGÓRNE W TENISIE STOŁOWYM

11 września 2021 r.

 

Sołectwo                                                         ....................................................................

Imię i nazwisko kierownika drużyny      .................................................................... 

Nr tel. kom.                                                     ....................................................................

ZAWODNICY (imię i nazwisko):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Turnieju

                                                                                                       ....................................................
                                                                                                                                                                                                 czytelny podpis Kierownika drużyny 

 


