REGULAMIN

XX Masowego Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego
Popularyzacja tenisa stołowego w szkołach,popularyzacja kultury fizycznej

Cel:

Organizator : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem,
MKS „Orzeł ”Rudnik nad Sanem
Patronat

: Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ,Starostwo Powiatowe w Nisku.

Miejsce

: Hala sportowa MOSiR w Rudniku nad Sanem ul. Mickiewicza 44

Terminy
Szkoły podstawowe

Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne

31 marzec 2012 (Sobota)
ZMIANA TERMINU !!!!!!
20 kwiecień 2012 (Piątek)
21 kwiecień 2012 (Sobota)
11 maj 2012 (Piątek)

I turniej

31 marzec

II turniej
III turniej

2012 (Sobota)

Przyjmowanie zgłoszeń
-do godz.815
Losowanie
- godz.815
Rozpoczęcie wszystkich turniejów - godz.8 30

Uczestnicy : uczniowie szkół podstawowych , gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

– bez ograniczeń

ilościowych.

System rozgrywek: rozgrywki przeprowadzone będą w grach pojedyńczych , oddzielnie
dziewczęta i chłopcy w następujących kategoriach wiekowych.
1.
2.
3.
4.

- rocznik 2001 i młodsi
- rocznik 1999 - 2000
- rocznik 1996 - 1998
- rocznik 1992- 1995

System gry

: rosyjski - do dwóch przegranych meczów , mecze - do dwóch wygranych setów do 11 pkt.

Zgłoszenia

: W dniu zawodów.

Nagrody

: Zdobywcy miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają
nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
Najlepsza szkoła w poszczególnej kategorii wiekowej otrzyma puchar ufundowany
przez MOSiR w Rudniku nad Sanem

Zasady punktacji : W każdym turnieju przyznaje się punkty za : 1 miejsce – 16 punktów
2 miejsce – 15 punktów ... 16 miejsce – 1 punkt.
Do klasyfikacji indywidualnej uwzględnia się sumę trzech turniejów.
W klasyfikacji drużynowej liczą się wyniki wszystkich zawodników w wszystkich turniejach.
Inne sprawy

: Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, obowiązuje strój i obuwie sportowe. Składają również
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach zdobywają punkty dla swojej szkoły.

W przypadku małej ilości zawodników organizatorzy mogą połączyć dwie kategorie wiekowe. O innych sprawach nie
ujętych regulaminem decydują Organizatorzy. Terminy turniejów mogą ulec zmianie. Tel. kontaktowy - 502075467.

ZAPRASZAMY DO LICZNEGO UDZIAŁU UCZNIÓW WASZEJ SZKOŁY

