Regulamin
III Grand Prix Nowego Sącza w Tenisie
Stołowym Amatorów – 2018/2019
o Puchar Prezydenta Miasta Nowego Sącza
Termin/początek gier: 10.11.2018 od 09:00
Miejsce: Hala sportowa MOSiR, I piętro, ul. Nadbrzeżna 34, Nowy Sącz
Cel Turnieju: popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród mieszkańców miasta
Nowego Sącza, promowanie zasad Fair Play, wyłonienie najlepszych
tenisistów-amatorów wśród uczestników.
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu oraz Ognisko
TKKF „Halny”. Osoba odpowiedzialna za Grand Prix Nowego Sącza w Tenisie
Stołowym Amatorów – Piotr Raba tel. 666 855 222.
Zgłoszenia: Drogą elektroniczną na adres pir@mosir-ns.pl lub telefonicznie
18 441 83 83 wew. 21, lub osobiście 15 minut przed rozpoczęciem turnieju.
System rozgrywek: System rozgrywek jest uzależniony od liczby zgłoszeń i zostanie
ogłoszony przed rozpoczęciem turnieju.
Wpisowe: 10 zł za każdy turniej.
Nagrody: Dla 3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników po ostatnim turnieju
zgodnie z regulaminem (5 najwyżej punktowane turnieje):
• I miejsce – puchar, dyplom,
• II miejsce – puchar, dyplom,
• III miejsce – puchar, dyplom.
Zasady uczestnictwa:
• w turnieju startować
życia – amatorzy,

mogą

mężczyźni,

którzy

ukończyli

16

rok

• dopuszcza się do startu byłych zawodników PZTS po upływie 2 lat od
zakończenia kariery sportowej,
• uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.
Klasyfikacja końcowa: Klasyfikacja końcowa ustalona będzie na podstawie
zdobytych miejsc po sześciu turniejach, a do punktacji liczone będą punkty zdobyte
w 5 turniejach najwyżej punktowanych przez danego zawodnika.
Punktacja turnieju:
• każdy uczestnik otrzyma 5 pkt. Za udział

• punkty za uzyskanie miejsca:
◦ I miejsce – 64 pkt.
◦ II miejsce – 54 pkt.
◦ III miejsce – 44 pkt.
◦ IV miejsce – 34 pkt.
◦ 5 – 8 miejsce – 26 pkt.
◦ 9 – 16 miejsce – 18 pkt.
◦ 17 – 31 miejsce – 10 pkt.
◦ 33 – 64 miejsce – 2 pkt.
Uwaga: Punktacja jest uzależniona od ilości osób zgłoszonych do udziału w turnieju
i może być procentowo zmniejszona z zachowaniem stosownych proporcji. Podana
wyżej punktacja przyjęta jest dla 64 osób startujących w turnieju.
Informacja dodatkowa:
• sprzęt w postaci piłeczek zabezpiecza organizator,
• przy stołach sędziują zawodnicy nie biorący aktualnie udziału w grze,
• zawodnik wygrywający przekazuje do stolika sędziowskiego piłeczkę i wynik
spotkania,
• organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym
stanem zdrowia startujących lub spowodowane własną nieostrożnością i
lekkomyślnością,
• każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność,
• organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe
podczas trwania turnieju,
• wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju będą rozstrzygane przez
trzy osobową komisję w składzie: sędzia główny oraz dwóch przedstawicieli
organizatora,
• daty kolejnych zawodów będą zamieszczane na stronach internetowych
mosir-ns.pl oraz sportowysącz.pl.

Organizatorzy
Miejski Ośrodek Sportów i Rekreacji
Ognisko TKKF „Halny”

