
Regulamin II Turnieju o Puchar Prezesa BKS

Zapisy na turniej proszę słać na maila : marketing@bksstal.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: Nazwisko i imię, rok urodzenia,
miejscowość, klub sportowy oraz kategorie, w których zawodnik chce
startować
Kategorie:

Żacy/Żaczki (2011 i młodsi)

Młodzicy/Młodziczki (2009-2010)

Kadeci/Kadetki (2007-20008)

Juniorzy/Juniorki (2004-2006)

Niepełnosprawni (bez podziału na stopień)

Dorośli

20-35lat

36-49lat

50-59lat

60+

OPEN

1. Wpisowe:

- dzieci i młodzież     - 12  zł w 1 kategorii

- 15 zł w 2 kategoriach

- 20zł – w dwóch kategoriach

2. Program turnieju

8:00– Zapisy z opłatą startową, rozgrzewka

9:00 – Otwarcie zawodów i rozpoczęcie rozgrywek

16:00 – Zakończenie rozgrywek i wręczenie nagród
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3. Sposób przeprowadzenia zawodów

Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami PZTS w zależności od ilości
startujących zawodników systemem do dwóch przegranych lub w grupach.

Zawody prowadzone będą zgodnie z przepisami PZTS (piłeczkami
organizatorów) –do trzech wygranych setów, sety do 11 pkt – (obowiązują dwa
punkty przewagi) i do dwóch przegranych spotkań, systemem każdy z każdym
lub według tabeli w zależności od ilości uczestników.

W przypadku dużej ilości zgłoszonych uczestników system rozgrywek może
ulec zmianie.

O sposobie przeprowadzenia turnieju i systemie gry decyduje sędzia główny
turnieju – w zależności od ilości uczestników.

Przy stołach sędziują zawodnicy, którzy nie biorą udziału w danym momencie w
grze. Zawodnik wygrywający swoją grę przekazuje piłeczkę do stolika
sędziowskiego.

4. Klasyfikacja końcowa i nagrody:

1. W każdej kategorii nagradzanych jest po trzech najlepszych zawodników i
zawodniczki, którzy otrzymują puchary i dyplomy.

5. Sprawy organizacyjne

Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,
ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.

Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem.

Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody wyrządzone
z własnej winy.

Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie dokumentu stwierdzającego
tożsamość i okazanie go na żądanie organizatora turnieju.

Każdy zawodnik w dniu turnieju powinien posiadać własny strój sportowy tj.
tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.

Każdego uczestnika turnieju obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie,
zgodnie z zasadą fair-play.

Turnieju zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTS.

Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.



Uczestnicy turnieju przesyłając zgłoszenie akceptują niniejszy regulamin oraz
poniższą klauzulę: RODO

* zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą
być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.

* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Organizatora w związku z organizacją turnieju

oraz otrzymałam/otrzymałem informację, że:

- dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest BKS
STAL

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane
osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych,

- podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,

- podanie danych jest warunkiem niezbędnym, by uczestniczyć w turnieju.

Wszystkie sprawy sporne, wynikłe podczas zawodów, rozstrzyga sędzia główny
turnieju.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.

Uczestników turniejów obowiązują zasady „fair play”

Cel imprezy:

o Popularyzacja aktywności fizycznej
o Propagowanie tenisa stołowego jako skutecznego środka rekreacji,

aktywnego spędzania czasu,
o Integracja zawodników niepełnosprawnych z pełnosprawnymi
o Integracja międzypokoleniowa
o Integracja środowiska tenisistów stołowych
o Popularyzacja tenisa stołowego w Bielsku-Białej

Organizator zawodów:

BKS Stal Bielsko-Biała
ul. Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biabiuro@bksstal.pl
Tel. 33 497-52-75
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