REGULAMIN
OTWARTYCH MISTRZOSTW POWIATU SOKÓLSKIEGO
W TENISIE STOŁOWYM
O PUCHAR STAROSTY SOKÓLSKIEGO
dnia 24 – 25 LISTOPADA 2012R.
CEL:
 Popularyzacja gry w tenisa stołowego
 Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
 Promocja powiatu sokólskiego
 Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności w warunkach
rywalizacji sportowej.
ORGANIZATORZY:
 Starostwo Powiatowe w Sokółce
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce
 Sokólski Klub Tenisa Stołowego
 Urząd Miejski w Sokółce
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce
TERMIN I MIEJSCE:
 Turniej odbędzie się w dniach 24 i 25 listopada 2012r. (sobota i niedziela) w hali sportowej
w Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce ul. Grodzieńska 43 (wjazd od ulicy Mickiewicza)
.
KATEGORIE oddzielne dla dziewcząt i chłopców:
 I kat.- uczniowie szkół podstawowych – dnia 24.11.2012r. (sobota) - godz. 900
 II kat.- uczniowie szkół gimnazjalnych - dnia 24.11.2012r.(sobota) - godz. 1200
 III kat. – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – dnia 24.11.2012r. (sobota) godz. 15:00
 IV kat. – open oddzielna dla kobiet i mężczyzn – dnia 25.11.2012 (niedziela) godz. 10:00
 V kategoria - open deble – po zakończeniu kategorii indywidualnych
Zapisy zawodników bezpośrednio przed rozpoczęciem poszczególnych kategorii.

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 szkolnych:
- za zajęcie I-III miejsce puchary i dyplomy
- za zajęcie IV – VI miejsca dyplomy

b) w kategorii open kobiet:
- za zajęcie I – III miejsca puchary i dyplomy

c) w kategorii open mężczyzn:
- za zajęcie I – VI miejsca puchary i dyplomy
d) w kategorii open debli:
- za zajęcie I – III miejsca puchary i dyplomy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 W kategorii open obowiązuje wpisowe – 10,- zł.
 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
 Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sokółce
 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 numerem 508-056-162- Anna Kurczewska

