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REGULAMIN
Turnieju Tenisa Stołowego w 100-lecie Odzyskania Niepodległości
organizowany przez 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego 
we współpracy 
z Powiatowym Zespołem Edukacji w Sochaczew 
i Starostwem Powiatowym w Sochaczewie


1. Cel:
Cele turnieju:
	obchody setnej rocznicy odzyskania Niepodległości,
	popularyzacja tenisa stołowego,

aktywne spędzanie czasu wolnego,
integracja dzieci i młodzieży.

2. Termin i miejsce:
Zawody zostaną rozegrane 14 marca 2018 roku o godzinie 9:00.
Hala MOSiR, ul. Warszawska 80, 96-500 Sochaczew.

3. Kategorie wiekowe:
Szkoła podstawowa – dziewczęta i chłopcy,  poniżej 14 roku życia
Szkoła podstawowa – dziewczęta i chłopcy,  wiek 14-16 lat
Szkoła ponadpodstawowa – dziewczęta i chłopcy

4. System rozgrywek i przepisy gry:
a) Turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych.
b) Pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11 pkt.
c) Turniej rozgrywany będzie systemem dostosowanym do ilości zawodników. 

5. Zgłoszenia i losowanie:
a) Zgłoszenie uczestnictwa do 12 marca 2018 r. na e-mail: sekretariat_ckp@wp.pl 
lub telefonicznie: tel. 504 829 795 - Jakub Seklecki.
Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub upoważniony nauczyciel z Sochaczewa 
i powiatu sochaczewskiego. Jedna szkoła może zgłosić dowolną liczbę zawodników.
b) Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów 
o godzinie 8:30.
6. Warunki uczestnictwa:
	Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.

Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki.
Sprawy sporne w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator. 
	Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione 
w szatni.
	Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników odbywa się na koszt własny. 
	Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 
uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność
za pisemną zgodą rodziców. 

7. Organizator zapewnia:
a) obsługę sędziowską,
b) obsługę medyczną,
c) poczęstunek i napoje,
d) nagrody w postaci pucharów, dyplomów, drobnych upominków, słodyczy.

8. Uwagi końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.


