OTWARTY GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR SOŁTYSA I RADNYCH RUDEK
30 sierpnia 2020 r., godz. 15.00 – skwer przy ul. Spółdzielczej
(plac za Apteką Świętokrzyską)

REGULAMIN
§ 1. CEL TURNIEJU
- popularyzacja tenisa stołowego
- wyłonienie najlepszych zawodników
- rozwijanie zainteresowań poprzez sport
- aktywne spędzenie czasu wolnego
§ 2. ORGANIZATORZY
- Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia
- Sołtys i Radni Rudek
- Pro Sport Rudki
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach
Patronat honorowy: Poseł na Sejm Andrzej Kryj
§ 3. TERMIN I MIEJSCE
- Eliminacje oraz finał turnieju odbędą się 30 sierpnia 2020 r., o godz. 15.00, skwer przy ul.
Spółdzielczej (za Apteką Świętokrzyską)
§ 4. ZGŁOSZENIA
- zgłoszenie należy dostarczyć do dnia 27 sierpnia 2020 r. (czwartek), do godz. 16.00
w formie pisemnej – na dołączonym do niniejszego regulaminu załączniku,
- druk zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Gminy Nowa Słupia, sekretariacie
Domu Kultury oraz na stronie internetowej www.dymarki.pl
- 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
§ 5. ROZGRYWKI
- w turnieju mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy gminy Nowa Słupia jak i z poza, turniej
ma charakter otwarty i zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych:
I Kategoria - uczestnicy do lat 14
II Kategoria - uczestnicy powyżej 14 lat
- 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
§ 6. NAGRODY:
Organizatorzy zapewniają uczestnikom następujące nagrody:
I nagroda: Puchar Sołtysa i Radnych Rudek za zajęcie I miejsca
II nagroda: Puchar Sołtysa i Radnych Rudek za zajęcie II miejsca
III nagroda: Puchar Sołtysa i Radnych Rudek za zajęcie III miejsca
Puchary dla najmłodszego i najstarszego uczestnika ufundowane przez Posła na Sejm
Andrzeja Kryja
§ 7. UWAGI KOŃCOWE:
1. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Organizator ma prawo do odwołania Turnieju ze względu na złe warunki atmosferyczne
bądź z innych nieprzewidzianych powodów, w tym obostrzeń związanych z COVID-19.
3. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie
trwania turnieju.
5. Organizator nie zapewnia opieki medycznej i nie posiada odpowiedzialności prawnej za
stan zdrowia uczestników i ewentualnych kontuzji powstałych podczas rozgrywek.
§ 8. ZASADY BEPIECZEŃSTWA PODCZAS PANDEMII COVID-19
Zgodnie z wytycznymi Sanepidu podczas przebywania na obiekcie będą obowiązywać
następujące zasady bezpieczeństwa:
1. Zachowanie dystansu społecznego – dwumetrowa odległość między uczestnikami,
dystans może być zmniejszony jeśli uczestnicy będą mieli zakryte usta i nos. Obowiązek
zachowania dystansu nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących, osób z dziećmi poniżej
13 roku życia i osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym.
2. Obowiązek dezynfekcji rąk.
3. Korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego.
4. Rekomendowane jest przyjście na turniej w stroju sportowym.

5. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego poza WC.
6. Przy stole do tenisa może znajdować się tylko 2 osoby rozgrywające mecz plus sędzia,
pozostali zawodnicy muszą zachować dystans 2m.
7. Przed i po zakończeniu gry należy zrezygnować z podawania sobie rąk.

§ ██
9.

