XX GRAND PRIX PIASECZNA “RETURN CUP” W TENISIE STOŁOWYM
REGULAMIN
Organizator:
UKS „RETURN” Piaseczno
GOSIR Piaseczno
Cel:
- popularyzacja tenisa stołowego
- podnoszenie poziomu wykształcenia amatorskich grup tenisowych z gminy Piaseczno.
- integracja piaseczyńskiego środowiska sportowego.
Terminy i miejsce turniejów:
- terminy
- I – 16.09.2017
- II – 08.10.2017 (niedziela)
- III – 04.11.2017
- IV – 02.12.2017 –Otwarte Mistrzostwa Gminy Piaseczno
Uwaga:Terminy turniejów rozgrywanych w 2018 r. podane zostaną podczas turnieju grudniowego.
Będą dostepne na stronach internetowych www.gosir-piaseczno.pl i www.returnpiaseczno.pl
-miejsce:
- hala sportowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20
Zasady rozgrywek:
- kategorie:
- dzieci - r. 2006 i młodsi (start turnieju godz. 10:00)
- juniorzy – r. 2005 - 1999 (start turnieju godz. 10:00)
- kobiety – powyżej 18 r. życia, które NIE POSIADAJĄ licencji PZTS (start turnieju godz. 11:00)
- dorośli – mężczyźni powyżej 18 r. życia, którzy NIE POSIADAJĄ licencji PZTS (start turnieju godz. 10:00)
- open – wszyscy zawodnicy (start turnieju godz 13:00)

.

Uwaga: Dorośli zawodnicy posiadający licencje PZTS i startujący w rozgrywkach ligowych mogą startować
WYŁĄCZNIE w kategorii OPEN.
Osoby poniżej 18 roku życia, które mają licencję PZTS a nie startują w rozgrywkach IV ligi lub wyżej mogą
startować w rozgrywkach kategorii: Dzieci / Juniorzy.
Dopuszcza się do startu w kat. OPEN zawodników nie posiadających licencji PZTSl
Zawodnik może startować w dwóch kategoriach.
Zgłoszenia do turnieju
Do turnieju należy zgłaszać się najpóźniej 30 min przed rozpoczęciem turnieju.
W kat. Dzieci, Junior i Mężczyźni zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 9.00 do 9.30.
W kat. Kobiety zgłoszenia przyjmowane będą do godz. 10.30.
W kat. Open zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 12.00 do 12.30
Wpisowe do turnieju:
Kat.: dzieci, junior, kobiety - 10 zł.
Kat.: mężczyźni, open - 20 zł.
Wpisowe należy uiścić w czasie zgłaszania do zawodów przy stoliku sędziowskim.
Nagrody
Kat.: Dzieci i Juniorzy - miejsca 1 – 4 otrzymują puchar, medale, dyplomy, oraz nagrody rzeczowe( m.in.
stroje
sportowe, okładziny, deski)
Kat.: Kobiety – miejsca 1 – 4 otrzymują puchar, medale, dyplomy.
Kat.: Dorośli, Open - miejsca 1 – 4 otrzymują puchar, medale, dyplomy, nagrody finansowe oraz vouchery
do restauracji „Zakątek smaku” i „Szara Eminencja”.

System rozgrywek.
Turnieje rozgrywane zostaną systemem grupowym na 20 stołach. Zwycięzcy grup awansują do turnieju
głównego, który rozegrany zostanie systemem pucharowym z 1. dodatkową grą o przedział miejscowy.
Zawodnicy, którzy nie awansują do turnieju głównego rozgrywają 1. dodatkowy mecz o przedział
miejscowy.
Mecze w grupach rozgrywamy do 2 wygranych setów, w turnieju głównym do 3. wygranych setów.
W zawodach obowiązują zasady PZTS. Turnieje rozgrywane będą piłeczkami celuloidowymi (z wyjątkiem
kategorii OPEN, w której mecze będą rozgrywane piłeczkami plastikowymi).
Sędziowanie: mecze sędziują zawodnicy wyczytani przez sędziego głównego
Punktacja:
miejsce 1.-30 pkt: 2.-26pkt: 3. -24pkt; 4.-22pkt; 5- 8- 20pkt; 9. - 12-18pkt; 13 – 16 – 16 pkt;
17 – 20. – 14 pkt. 21. – 24. – 12 pkt; 25.-28. – 10 pkt.; 29-32. – 8 pkt.; 33 i dalsze - 4 pkt
- prowadzona jest klasyfikacja ogólna po każdym turnieju.
Najlepszych 12. zawodników z każdej kategorii po rozegraniu 9 . turniejów gra w turnieju „TOP-12”
Warunki uczestnictwa:
- Do rozgrywek zgłaszają się zawodnicy zdrowi.
- Uczestnictwo w turniejach ma charakter dobrowolny, każdy biorący udział czyni to na własną
odpowiedzialność.
- Udział w turniejach osób niepełnosprawnych – wymagane jest oświadczenie na piśmie opiekuna (skan
oświadczenia można wysłać mailem na adres: maciejchojnicki@wp.pl.
- W specjalnych przypadkach dopuszcza się ulgi w opłatach – o ich przyznaniu decyduje organizator.
Uwagi końcowe:
-1. Organizator zapewnia opiekę medyczną, ubezpieczenie OC.
-2. Przy rejestracji wymagany jest dowód tożsamości.
-3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektu.
-4. Wymagany jest strój sportowy ( obuwie na jasnej podeszwie oraz strój sportowy /spodenki i koszulka/
-5. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu
i przepisów gry.
-6. Zawodnicy ponoszą pełna odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
-7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje , wypadki i urazy oraz koszty leczenia
wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach
-8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia
w trakcie rozgrywek.
-9.Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie organizator.
-10. W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczna decyzje podejmuje organizator.
-11. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych.
-12. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem do turnieju.
Potwierdzenie danych osobowych.
- Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w formularzu zgłoszenia wyłącznie w celach przeprowadzenia i organizacji turnieju.
 Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych. Administrator danych zastrzega sobie prawo do bezpłatnego
wykorzystywania danych osobowych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, w celach promocyjnych
w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób, które zostaną wyróżnione.

Turniej współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
GOSIR Piaseczno 04.09.2017

