ZAŁĄCZNIK 1

REGULAMIN
TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
GMIN ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

I. TURNIEJ INDYWIDUALNY.
A. Kategorie rozgrywkowe.
1. Turniej indywidualny szkół podstawowych „Dziewczęta” i „Chłopcy”
2. Turniej indywidualny dla Gimnazjum „Dziewczęta” i „Chłopcy”
3. Turniej indywidualny dla weteranów udział biorą kobiety i mężczyźni (+ 40) lat.
4. Turniej indywidualny „Open”. Udział biorą zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni przez gminę.
5. W poszczególnych kategoriach gminy mają prawo zgłosić 3 zawodników/zawodniczki, których
suma zdobytych punktów liczyć się będzie do punktacji ogólnej.
B. Regulamin rozgrywek
1. System rozgrywania turnieju zostanie ustalony przed zawodami w zależności od ilości
zgłoszonych zawodniczek/zawodników.
II. TURNIEJ DRUŻYNOWY
1. Kategorie wiekowe – szkoły podstawowe, gimnazja, open, weterani (+40).
2.W turnieju drużynowym, drużyny składają się z trzech zawodniczek/zawodników.
3. Turniej rozgrywany będzie przy zgłoszeniu się przynajmniej 4 zespołów.
4. Do turnieju drużynowego gminy wystawiają po jednej reprezentacji w kategoriach wiekowych.
Kategorie wiekowe:
a) szkoły podstawowe „DZ” i „CH”
b) gimnazja „DZ” i „CH”
c) open „K” i „M”, tj. drużyny składające się z zawodników szkół średnich + zawodników w wieku
do 40 lat
d) open „K” i „M”, tj. drużyny między pokoleniowe, które składają się z zawodników: weteran 40+
oraz innych z kategorii wiekowych, nie uczestniczących w swojej kategorii.
Informacje dotyczące: komunikatu turnieju, regulaminu i wyników turnieju oraz relację
fotograficzną można znaleźć na stronie www.osir.serock.pl
Koordynatorem przedsięwzięcia jest: Antoni WIECZOREK, kontakt: tel. 600-938-090, e-mail:
antoni_wieczorek@o2.pl.
III. PUNKTACJA OGÓLNA – O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO.
1.
Konkurencje indywidualne – do punktacji uwzględnionych będą punkty 3 najlepszych
zawodniczek/zawodników. Suma punktów uzyskanych w kategorii wiekowej decydować będzie o
miejscu Gminy. Następnie miejsca uzyskane przez gminy dadzą punkty dla gminy do punktacji
ogólnej. Na przykład w kategorii szkół podstawowych zgłoszonych będzie 32 zawodników,

zawodnik za zajęcie I miejsca uzyskuje 33 pkt, za zajęcie II miejsca 31 pkt, za zajęcie III miejsca 30
pkt i tak dalej. Suma uzyskanych przez trzech najlepszych zawodników decyduje o miejscu gminy
w danej konkurencji. Dopiero te punkty uzyskane przez gminę liczą się do punktacji ogólnej.
2.
Konkurencje drużynowe – decydują miejsca uzyskane przez drużyny w poszczególnych
kategoriach. Na przykład w kategorii szkół podstawowych uczestniczy 7 drużyn. Druzyna za I
miejsce otrzymuje 9 pkt. za II miejsce 7 pkt za III miejcse 6 pkt i tak dalej.
3. Suma punktów uzyskanych w kategoriach indywidualnych i drużynowych decyduje o miejscu
gminy w punktacji ogólnej.
IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Udział w turniejach maja prawo mieszkańcy Gmin Zalewu Zegrzyńskiego - podstawa
weryfikacji dowód osobisty, legitymacja szkolna.
2. Miejsce rozgrywek: Hala Sportowa PZSP – Serock, ul. Wolskiego 8.
3. Termin realizacji: 19 maja 2013 r., 25 maja 2013 r.
4. Wszyscy zawodnicy/czki muszą posiadać ważne badania lekarskie - odpowiedzialny kierownik
drużyny.
V. HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ.
1. Turniej indywidualny – 19 maja (sobota) 2013r.
2. Turniej drużynowy – 25 maja (niedziela) 2013r.
3. Zgłoszenie do turniejów:
a) do turnieju indywidualnego – zgłaszają gminy na stronę – www.osir.serock.pl
do dnia 14.05.2013 r.
b) do turnieju drużynowego – zgłaszają gminy na formularzu zamieszczonym na stronie
www.osir.serock.pl do dnia 21.05.2013 r.

