Regulamin X Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Brodnicy
w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy przy ul. Królowej Jadwigi 1
w dniu 11 maja 2019 r.
1. Organizatorem Turnieju jest Uczniowski Klub Sportowy „OSiR” Brodnica przy
współudziale Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,
2. Turniej rozegrany zostanie w następujących kategoriach:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Kobiety rocznik
2007 i młodsze
Kobiety rocznik
2003 – 2006
Kobiety rocznik
1989 - 2002
Kobiety rocznik
1988 i starsze
Mężczyźni rocznik
2009 i młodsi
Mężczyźni rocznik
2006 – 2008
Mężczyźni rocznik
2003 - 2005
Mężczyźni rocznik
1999 - 2002
Mężczyźni rocznik
1978 - 1998
Mężczyźni rocznik
1964 - 1977
Mężczyźni rocznik
1963 i starsi
Mężczyźni
samorządowiec
Mężczyźni
amator (rocznik 1998 i starsi, za amatora uważa się
osobę, która przez ostatnie trzy lata nie brała udziału w rozgrywkach PZTS )

3. Zapisy przyjmujemy od godz. 9.00 w Hali sportowej OSiR, o godz. 9.45 losowanie,
o godz. 10.15 otwarcie turnieju i rozpoczęcie gier,
4. System rozgrywek w poszczególnych kategoriach będzie uzależniony od liczby
uczestników. Do dwóch przegranych pojedynków – system rosyjski niepełny.
Zawodnik z jedną przegraną nie gra pojedynku finałowego o I miejsce,
5. W przypadku przekroczenia limitu 32 zawodników organizator przeprowadza tzw.
for rundę – uczestniczą w niej najsłabsi zawodnicy wg wskazań opiekunów,
6. Rozgrywki prowadzone są w kategorii indywidualnej,
7. Rozstawiamy wg zasady : Trójka z poprzedniego roku na pozycji 1-3. Na pozycji 4
zawodnik gospodarzy. Pozostali zawodnicy według wskazań opiekunów i
losowania,
8. Prawo startu w Turnieju mają zawodnicy/zawodniczki zrzeszeni oraz niezrzeszeni w
PZTS,
9. Puchary uzyskują zawodnicy za I, II i III miejsce w każdej kategorii. Puchar
Burmistrza otrzymuje drużyna która uzyskała największą ilość punktów.
10.Zawodniczki i zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać aktualne orzeczenie
lekarskie o zdolności do uprawiania dyscypliny tenisa stołowego lub pisemną zgodę
rodzica / opiekuna prawnego na wzięcie udziału w turnieju oraz oświadczenie o
braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny tenisa stołowego.
Zawodniczki i zawodnicy pełnoletni wpisując się na listę zgłoszeń oświadczają, że
są zdrowi i uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu poniesione w czasie
turnieju.

11.Ubezpieczenie zawodników leży w ich własnym zakresie, obowiązuje strój
sportowy, organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty zagubione lub
pozostawione bez opieki.
Telefon kontaktowy : UKS „OSiR” Brodnica – Trener - Michał Gutkowski :
662 648 051; Prezes - Robert Schuetz : 506 128 098 ; www.tenisstołowybrodnica.pl
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