II Otwarty turniej Piłki Stołowej (Piłkarzyki)

REGULAMIN
1. CEL TURNIEJU
- Rozwijanie aktywności sportowej
- Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
- Rozwijanie zainteresowan poprzez sport.
2. Organizator
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach
- Stowarzyszenie PRO SPORT RUDKI
3. TERMIN I MIEJSCE:
– w dniu 21.01.2019 r. W Domu Kultury w Rudkach
4. Zgłoszenia : należy dostarczyć do Domu Kultury w Rudkach wraz z nazwą drużyny
najpózniej do dnia 18.01.2018 r. Na karcie zgłoszeniowej (dołączonej do regulaminu);
5. Uczestnictwo:
Turniej podzielony bedzie na dwie grupy wiekowe STARSZA (od 14 lat) I MŁODSZA (do
13 lat)
- Zawodnicy grają w parach po 2 osoby.
- wiek uczestników (organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku na podstawie
dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej. W przypadku zawodników, którzy nie
ukończyli 18 lat obowiązuje pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów
zezwalające na uczestnictwo w turnieju).
6. SYSTEM ROZGRYWEK:
Uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. Dokładny system podany zostanie na 30 min
przed rozpoczęciem zawodów.
7. PRZEPISY GRY
- Miejsce: Dom Kultury w Rudkach
- Mecz poprzedza rzut monetą. Zwycięzca losowania wybiera stronę stołu albo prawo
serwu. Przegranemu przysługuje opcja niewybrana przez zwycięzcę losowania.
- Serw następuje zawsze z bocznej Łuzy.
- (ZASADA GOTOWOŚCI) Przed wprowadzeniem piłki do gry, zawodnik posiadający
piłkę powinien zapytać przeciwnika czy jest przygotowany do gry.
- Piłka, która całkowicie się zatrzymała i jest poza zasięgiem jakiegokolwiek piłkarzyka,
powinna zostać ponownie zaserwowana, zgodnie z zasadą gotowości.
- Piłka, która wpadnie do bramki jest uznawana za punkt zdobyty, o ile została strzelona
zgodnie z przepisami, nawet jeżeli wypadnie z bramki i/lub opuści pole gry.
- Mecz będzie rozgrywany do 2 wygranych setów. Set wygrywa drużyna, która jako
pierwsza zdobędzie pięć bramek.
- decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i nie podlegają

dyskusji.
8. Nagrody
- w turnieju przewidziano nagrody: puchary.
9. Postanowienia Końcowe
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za syan zdrowia uczestników, oraz za urazy i
kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie
obiektu;
- organizator pozostawia sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz
rozstrzygania kwestii spornych nie objkętych regulaminem
- organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zawody
- organizator nie ubezpiecza zawodników
- w sprawach rozgrywek można kontaktować się w sekretariacie Domu Kultury w Rudkach,
lub pod nr. Tel. (41) 31-77-604, gok@dymarki.pl

