REGULAMIN I TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR STAROSTY NIŻAŃSKIEGO
§1
Cele turnieju
Cele turnieju są następujące:
1) popularyzacja gry w tenisa stołowego;
2) aktywne spędzanie czasu wolnego;
3) integracja dzieci, młodzieży i dorosłych;
4) promocja Powiatu Niżańskiego.
§2
Organizator turnieju
Organizatorem I Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Niżańskiego jest
Starostwo Powiatowe w Nisku a współorganizatorem Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej w Nisku.
§3
Termin i miejsce rozgrywek
1. Zawody zostaną rozegrane w dniu 9 grudnia 2017 roku od godziny 10:00 w hali
sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku,
ul. Sandomierska 1.
2. Harmonogram rozpoczęcia rozgrywek w poszczególnych kategoriach, o których
mowa w § 4 ust. 1 przedstawia się następująco:
1) kategoria 1 od godz. 10:00;
2) kategoria 2 od godz. 10:30;
3) kategoria 5 od godz. 11:00;
4) kategoria 3 od godz. 11:30;
5) kategoria 4 od godz. 12:00.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin rozgrywek z uwagi na
możliwość zgłoszenia się niewystarczającej liczby zawodników do danej kategorii.
§4
Kategorie rozgrywek
1. Turniej rozegrany zostanie w 5 kategoriach bez podziału na mężczyzn i kobiety:
1) kategoria 1 - dzieci do 14 roku życia (urodzeni w 2004 r. i młodsi);
2) kategoria 2 - juniorzy w wieku od 15-17 (urodzeni w latach 2003-2000);

3) kategoria 3- dorośli powyżej 18 roku życia (urodzeni w latach 1999 i starsi);
4) kategoria 4 - pracownicy samorządowi / radni / kierownicy jednostek
organizacyjnych (gmin, powiatów, województw) / pracownicy służb inspekcji i
straży;
5) kategoria 5 - osoby niepełnosprawne.
2. Jeden zawodnik może brać udział w rozgrywkach tylko w jednej kategorii.
§5
System rozgrywek i przepisy gry
1. Turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych.
2. Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym na zasadzie eliminacji
zawodników którzy przegrają dany mecz.
3. Zawodnicy którzy przegrają mecze półfinałowe w danej kategorii rozegrają ze sobą
mecz o trzecie miejsce. Meczy o miejsca piąte i dalsze nie przeprowadza się.
4. Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów. W przypadku dużej liczby
zgłoszonych uczestników w danej kategorii sędzia główny może zdecydować
o rozgrywaniu meczów do 2 zwycięskich setów.
5. Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku
seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze
stron.
6. Mecze sędziują sędziowie oraz zawodnicy przez nich wyznaczeni. Kwestie sporne,
w zależności od ich charakteru, rozstrzygają sędziowie turnieju.
7. Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.
§6
Zgłoszenia i warunki uczestnictwa
1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w turnieju należy dokonać w Starostwie
Powiatowym w Nisku, ul. 3 Maja 32C pok. 17, 18 i 19 w terminie do
6 grudnia 2017 r.
2. Każdy uczestnik składa organizatorowi formularz zgłoszeniowy (Załącznik Nr 1).
Nie obowiązuje wpisowe.
3. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego lub pozbawionego zdolności do
czynności prawnych jest przedstawienie pisemnej zgody jego opiekunów (Załącznik
Nr 2).
4. Warunki uczestnictwa w turnieju są następujące:
1) posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Powiatu Niżańskiego,
z zastrzeżeniem ust. 5,
2) złożenie dokumentów określonych w ust. 2 i 3 do momentu losowania
o którym mowa w ust. 9,
3) posiadanie stroju sportowego,
4) posiadanie własnych rakietek do gry w tenisa stołowego,

5) posiadanie statusu pracownika samorządowego / radnego / kierownika
jednostki organizacyjnej (gmin, powiatów, województw) aktualnego na
dzień dokonywanego zgłoszenia w przypadku osób startujących w kategorii
określonej w § 4 ust. 1 pkt 4.
6) posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej aktualnego na dzień
dokonywanego zgłoszenia w przypadku osób startujących w kategorii
określonej w § 4 ust. 1 pkt 5.
5. Organizator może zdecydować, że w turnieju mogą uczestniczyć osoby z powiatów
ościennych.
6. Organizator oraz Sędzia mają prawo do sprawdzania i weryfikowania tożsamości
oraz okoliczności spełnienia wymagań niezbędnych do uczestnictwa w danej kategorii
wobec zawodników przed oraz po meczu.
7. W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby zawodników do danej kategorii,
w taki sposób, że nie ma możliwości przeprowadzenia co najmniej meczy
półfinałowych, rezygnuje się z rozgrywek w tej kategorii. Zawodnicy zgłoszeni do
danej kategorii mogą na swoją prośbę zostać przeniesieni do innej kategorii
w przypadku spełnienia wymagań z tej kategorii. Zawodnik potwierdza chęć
przeniesienia na swoim formularzu zgłoszeniowym.
8. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika, który w stosunku do
Organizatora, sędziego, innych zawodników oraz kibiców zachowuje się w wybitnie
niesportowy sposób oraz w jakikolwiek inny sposób utrudnia przeprowadzenie
rozgrywek.
9. Losowanie zawodników do meczy w poszczególnych kategoriach odbędzie się
w dniu 7 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, ul. 3 Maja 32C pok. 19.
Listy będą wywieszone w miejscu ogólnodostępnym w dniu zawodów w miejscu
przeprowadzenia rozgrywek.
10. Odprawa techniczna odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 9:00.
§8
Zapewnienia i obowiązki organizatora
1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia:
1) obsługi sędziowskiej,
2) obsługi medycznej, a w szczególności posiadania apteczki pierwszej
pomocy, zapewnienia obecności osoby posiadającej kwalifikacje do udzielenia
pierwszej pomocy medycznej oraz wezwania w razie takiej potrzeby karetki
pogotowia (nr tel. 112 lub 999),
3) poczęstunku i napoi dla uczestników,
4) zapewnienia szatni wraz z łazienkami,
5) nagród w postaci pucharów, dyplomów, drobnych upominków, słodyczy,
6) opracowanie terminarza rozgrywek.

7) weryfikację wyników spotkań.
8) rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególnych zawodników.
2. Nagrody w turnieju we wszystkich kategoriach są następujące:
1) za zajęcie I miejsca puchar, dyplom oraz nagroda rzeczowa;
2) za zajęcie II – III miejsca statuetka, dyplom oraz nagroda rzeczowa.
3. Organizator może zdecydować, że jeden z uczestników ze wszystkich kategorii
otrzyma nagrodę „fair play” za wzorową postawę i zachowanie sportowe w trakcie
rozgrywania turnieju.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione
w szatni.
5. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy
zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną
odpowiedzialność.
7. Oficjalnym źródłem informacji o rozgrywkach i decyzjach Organizatorów jest
strona internetowa www.powiat-nisko.pl.
§9
Uwagi końcowe
1. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny
i organizator.
2. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów
ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
3. Biorąc udział w Turnieju uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
określone w Regulaminie. Zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć wykonanych podczas turnieju
zawierających wizerunek w publikacjach i stronach internetowych organizatorów
turnieju w celach promocji ich działalności.
4. Biorąc udział w turnieju zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, które będą przetwarzane przez organizatorów wyłącznie do celów
związanych z prowadzeniem turnieju przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922
z późn. zm.).
5. Informację o turnieju można uzyskać pod nr tel. (15) 8412700 w. 221 lub osobiście
w Starostwie Powiatowym w Nisku, ul. 3 Maja 32C, pok. 18.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek w każdym
czasie.

