REGULAMIN
II TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
„OCHOTA NA TENIS”
I. ORGANIZATOR
ZARZĄD DZIELNICY OCHOTA
OSiR OCHOTA
II. CEL TURNIEJU
Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku oraz popularyzacja tenisa
stołowego.
III. MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK
Miejsce: OSiR Ochota ul Nowowiejska 37b
Termin: 20 listopada 2021 r
9.00 – otwarcie biura zawodów
9.30 – rozpoczęcie turnieju
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I KATEGORIE
1.Udział w turnieju jest bezpłatny.
2. Turniej rozgrywany jest w 3 kategoriach:
a. Młodzik - rocznik 2009 i młodsi
b. Amator – osoby nie zrzeszone w klubach sportowych i nie posiadające licencji
c. Zawodnicy licencjonowani – zawodnicy występujący w rozgrywkach organizowanych przez
Polski Związek Tenisa Stołowego i Wojewódzkie Związki Tenisa Stołowego,
3. Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są złożyć podpisane oświadczenia (patrz:
paragraf V pkt 4).
V. ZGŁOSZENIA – lista główna i lista rezerwowa
1.Zapisy na turniej elektronicznie na stronie www.aktywnykasprzak.
2.Ilość miejsc w turnieju jest ograniczona. Zapisy na listę główną obejmują łącznie 48 miejsc
w trzech grupach (jedna kategoria to 16 uczestników) – decyduje kolejność zgłoszeń.
Zawodnicy, którzy zajmą miejsce na liście rezerwowej, zostaną o tym powiadomieni.
Zapisy na turniej trwają do czwartku 18 listopada do godz. 19.00
Jeżeli limit zawodników na jednej z list nie zostanie wykorzystany, organizator zastrzega
możliwość zwiększenia liczby osób w pozostałych kategoriach, korzystając z list rezerwowych.
4. Podpisane oświadczenia (o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wzięciu udziału na własną
odpowiedzialność, zapoznaniu się z regulaminem turnieju oraz RODO) należy złożyć w dniu
zawodów
w
biurze
zawodów
w
godz
9.00
–
9.30.
Karta oświadczeń (dla zawodników pełnoletnich lub niepełnoletnich) do pobrania ze strony
www.aktywnykasprzak.org

VI. SYSTEM ROZGRYWEK
1.Organizator zastrzega możliwość określenia systemu rozgrywek w zależności od ilości
zgłoszonych uczestników. Informacja o systemie rozgrywek zostanie przesłana mailowo do
zawodników.
VII. NAGRODY
Dla najlepszych zawodników w każdej kategorii za miejsca 1-3 nagrody i puchary.
VIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
1. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego
sprzętu (płyn dezynfekujący przy wejściu do hali).
2. Na terenie obiektu w ciągach komunikacyjnych obowiązuje noszenie maseczek. Maseczki
można zdjąć podczas pobytu w hali i obowiązkowo na czas rozgrywania meczy.
3. Uczestników turnieju obowiązuje przestrzegania dystansu społecznego.
4. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu
o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

IX. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Uczestnika obowiązuje strój sportowy, obuwie sportowe oraz rakietka i posiadanie własnych
piłeczek.
2. Sędzia główny zapewnia sędziów liczących punkty.
3. Za wszystkie rzeczy osobiste i inne pozostawione lub zaginione w miejscu zawodów organizator nie bierze odpowiedzialności.
4. W sali obowiązuje rygorystyczny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napoi
alkoholowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnień niniejszego regulaminu, wydania
instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również odwołania zawodów.
6. W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie prawo podejmowania
ostatecznych decyzji będzie miał sędzia główny turnieju.
7. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: aktywnykasprzak2020@gmail.com

