XXII Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Rady Gminy
Nowe Miasto nad Wartą
REGULAMIN
ORGANIZATORZY
Gmina Nowe Miasto nad Wartą
Szkoła Podstawowa w Boguszynie
CEL IMPREZY
- popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
- popularyzacja tenisa stołowego w gminie Nowe Miasto;
- podnoszenie poziomu gry zawodników;
- aktywny sposób spędzania wolnego czasu;
- możliwość rywalizacji z innymi zawodnikami;
TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Turnieje odbędą się w sali Szkoły Podstawowej w Boguszynie, ul. Śremska 35,
 07.04.2018 r. - sobota, godz. 10:00
Szkoła Podstawowa klasy I – VI - dziewczęta i chłopacy,
Szkoła Podstawowa klasa VII + Gimnazjum - dziewczęta i chłopacy


08.03.2018 r. - niedziela,
godz. 9:00 - OPEN Mężczyzn (mogą grać zawodnicy z licencją PZTS z 4 i 5 ligi)
- OPEN kobiet
 godz 11:30
- AMATOR 16 do 35 lat (bez licencji PZTS)
- AMATOR od 36 lat (bez licencji PZTS)
Zapisy kończą się 30 minut przed rozpoczęciem turnieju.
Dla kategorii rozgrywanych w niedzielę obowiązuje wpisowe 10 zł, przeznaczone na Radę Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Boguszynie.
SYSTEM ROZGRYWEK
System grupowo – pucharowy,
(organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu w zależności od ilości zgłoszeń)
NAGRODY
Sponsorem nagród jest Rada Gminy w Nowym Mieście
- Puchary dla najlepszej trójki w każdej kategorii
- pamiątkowe dyplomy dla najlepszej czwórki w każdej kategorii

WARUNKI UCZESTNICTWA
- Turniej dla dzieci i młodzieży 07.04.2018 r. jest otwarty dla wszystkich chętnych, udział bezpłatny,
dzieci powinny posiadać zgodę rodzica/opiekuna na udział w turnieju
- Turniej OPEN 08.0342018 r. jest otwarty dla wszystkich chętnych spełniających wymagania danych
kategorii, warunkiem uczestnictwa w jest zgłoszenie w podanych wyżej godzinach, oraz wpisowe 10 zł
- Ubezpieczenie we własnym zakresie,
- Przystępując do turnieju oświadczam, że stan zdrowia pozwala na udział w zawodach sportowych,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki i problemy zdrowotne
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach, oraz na sali,
- Zawodników obowiązuje strój sportowy (głównie zmienne, czyste obuwie) oraz posiadanie własnego
sprzętu do gry.
- przystępując do Turnieju uczestnik /opiekun zgadza się z powyższym regulaminem

W sprawach spornych i nie zawartych w regulaminie decyduje organizator.
Dodatkowych informacji udziela sędzia główny Daria Kowalska oraz Łukasz Wachowiak

