REGULAMIN
MEMORIAŁU im. EDMUNDA MACKIEWICZA –

Byłego wieloletniego prezesa SKTS-u, długoletniego
zawodnika, reprezentanta Sokółki w tenisie stołowym
CEL:
 Uczczenie pamięci Edmunda Mackiewicza – długoletniego zawodnika, byłego
Prezesa SKTS-u
 Popularyzacja gry w tenisa stołowego
 Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
 Promocja miasta Sokółka i powiatu sokólskiego
 Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności
w warunkach rywalizacji sportowej.
ORGANIZATORZY:






Urząd Miejski w Sokółce
Starostwo Powiatowe w Sokółce
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce
Sokólski Klub Tenisa Stołowego
OSiR Sokółka

PATRONAT :
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
TERMIN I MIEJSCE:
 Turniej odbędzie się w dniu 15 października 2017r o godz.10:00 w hali
sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce ul. Szkolna 2
.
KATEGORIE – WSPÓLNE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN:
 I kategoria do lat 60 – rocznik 1957 i młodsi
 II kategoria powyżej 61 lat – rocznik 1956 i starsi
 III kategoria - deble open
Zapisy zawodników bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju

SYSTEM ZAWODÓW:
 Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym do dwóch przegranych
meczy.
Po prawej strony tabeli o miejsce 1, oraz po lewej stronie tabeli o miejsce 2-3.
Mecz do trzech wygranych setów. Set do 11.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek.
NAGRODY:
a) w kategoriach indywidualnych
- za zajęcie I –III miejsca - puchary, dyplomy, drobne upominki
- za zajęcie IV VI miejsca - statuetki, dyplomy , drobne upominki
- puchar dla najstarszego zawodnika
b) w kategorii open debli
- za zajęcie I – III miejsca puchary, dyplomy, drobne upominki
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Puchary, statuetki i dyplomy ufundowane przez Urząd Miejski w Sokółce
 Upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sokółce
 Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy
 Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki
 Sprawy sporne wynikłe 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 na koszt własny
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy
zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na
własną odpowiedzialność.
Więcej informacji pod numerami – 502 556 059 – Krzysztof Lubecki
508-056-162- Anna Kurczewska

