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REGULAMIN MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU TENISA
STOŁOWEGO OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH POWIATU GOSTYŃSKIEGO
I. CEL IMPREZY
-

Celem Turnieju jest integracja, popularyzacja i krzewienie kultury fizycznej wśród
strażaków,

II. ORGANIZATOR
Organizatorami turnieju są:
-

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gostyniu,

III. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
1.
2.
3.
4.
5.

Turniej odbędzie się w dniu 03.12.2016 r. (sobota) w Pogorzeli.
Przyjazd wszystkich ekip na miejsce turnieju godz. 9.00- 9.30
( Dom Strażaka w Pogorzeli ul. Parkowa 4 )
Odprawa techniczna poszczególnych zespołów i losowanie o godz. 9.30
Otwarcie zawodów i rozpoczęcie rywalizacji turniejowej o godz. 10.00
Wręczenie nagród i zamknięcie turnieju ok. 14.00

IV. UCZESTNICTWO
W turnieju biorą udział członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych / MDP / z terenu powiatu
gostyńskiego reprezentujący Oddziały Zarządów Gminnych, Miejsko-Gminnych ZOSP RP
/ po 3 zawodników z każdej gminy /
W turnieju nie powinni startować zawodnicy i zawodniczki startujące w rozgrywkach ligowych
i stowarzyszeni w klubach sportowych.

V. PRZEBIEG TURNIEJU
1. Turniej rozgrywany będzie systemem „każdy z każdym”.
2. Drogą losowania zostaną rozdane numery drużynom.
3. W meczu między drużynami zostaną rozegrane 3 gry w kolejności:
2 gry pojedyncze, 1 gra podwójna.
4. Każdy pojedynek będzie rozgrywany do 3 wygranych setów.
5. Poszczególne mecze ogłaszane będą w komunikatach technicznych.
6. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS.
7. Poszczególne spotkania sędziują wyznaczeni sędziowie.
8. Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Sędzia Główny Turnieju.
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VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Organizator turnieju zapewnia:
- pamiątkowe puchary dla pierwszych trzech najlepszych zespołów oraz
pamiątkowe dyplomy dla wszystkich drużyn.

VII. UWAGI TECHNICZNE
1. Uczestnik Turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu sportowym.
2. Uczestnik ma prawo rozgrywać mecze własną rakietką.
3. Zawodnik odpowiada materialnie za sprzęt udostępniony przez Organizatora.

VIII.POSTANOWIENIA DYSCYPLINARNE
1. Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Turnieju
i postanowień Organizatorów.
2. Zawodnik może być ukarany za nie sportowe zachowanie utratą punktów,
dyskwalifikacją w meczu oraz wykluczeniem z turnieju. O karze decyduje
odpowiednio sędzia meczu lub Sędzia Główny Turnieju.

XI. TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie drużyny z podaniem imion i nazwisk zawodników , którzy będą grali w
pojedynkach indywidualnych i grze podwójnej przyjmowane są do dnia 01.12.2016 r. (w
szczególnych przypadkach w dniu turnieju).
W dniu zawodów nie będzie możliwe zamienianie zawodników występujących w grach
singlowych i grze deblowej.

Podanie nazwisk i rozpisanie w tabeli do dnia 01.12.2016 jest ostateczne !!!!!!
Telefon kontaktowy :
1. Andrzej Małecki
2. Ireneusz Małecki

tel. 607 169 977
tel. 601 432 231
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ZGŁOSZENIE DRUŻYNY
……………………………………………………………………………………………..
/gmina/

Lp.
1.

Nazwisko i imię
Gra pojedyncza / singiel /

2.

Gra pojedyncza / singiel /

3.

Gra podwójna / debel /

