IX OTWARTY GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA GMINY NOWA SŁUPIA

REGULAMIN
1. CEL TURNIEJU
- popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Nowa Słupia
- wyłonienie najlepszych zawodników z terenu Gminy
- rozwijanie zainteresowań poprzez sport
- aktywne spędzenie czasu wolnego
2. Organizator
- Wójt Gminy Nowa Słupia
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach
3. Termin i Miejsce
- Eliminacje oraz finał turnieju odbędą się 24 Stycznia 2019 r. w Rudkach w Domu Kultury
4. ROZGRYWKI:
- w turnieju mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Nowa Słupia, turniej ma charakter
otwarty i zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych:
I – Kategoria uczestnicy do lat 12
II – Kategoria uczestnicy od lat 13
- system rozgrywek zostanie opracowany w późniejszym terminie tj. po zgłoszeniu
zawodników.
- mecz należy weryfikować walkowerem jeżeli:
• uczestnik nie stawi się na mecz z własnej winy,
• w zgłoszeniu wystąpił nieuprawniony zawodnik,
- turniej odbywa się zgodnie z ogólnymi przepisami tenisa stołowego do trzech wygranych
setów (set to 11 punktów). Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
OBOWIĄZUJE STRÓJ SPORTOWY, OBUWIE HALOWE
5. NAGRODY:
- Zawodnicy za miejsca I – III otrzymują Puchary Burmistrza Gminy Nowa Słupia,
- Najmłodszy i najstarszy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkową statuetkę
6. UWAGI KOŃCOWE:
- zgłoszenie należy dostarczyć do odpowiednich placówek do dnia 21 Stycznia 2019 r. w
formie pisemnej – na dołączonym załączniku do niniejszego regulaminu,
- druk zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Gminy Nowa Słupia, na
facebook-u GOKSiT i w świetlicy w Nowej Słupi w godzinach otwarcia.
- podczas weryfikacji przed turniejem uczestnicy mają obowiązek okazać dokument
tożsamości.
Niepełnoletni uczestnicy muszą dodatkowo dostarczyć zgodę rodzica lub prawnego

opiekuna na udział w zawodach.
- organizator zastrzega sobie ewentualnie zmiany organizacyjne, o których zainteresowani
będą informowani.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia
zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,
- w sprawach rozgrywek można kontaktować się z biurem organizatora – Dom Kultury w
Rudkach tel. (41)31-77-604, e-mail gok@dymarki.pl

