
Fundacja Czysty Sport i Mazowiecki Urząd Marszałkowski zaprasza do uczestnictwa programie „Ruch to 

zdrowie i długie życie” – to program, gdzie pierwsze 2 godziny to bezpłatne zajęcia rekreacyjne, a w godz. 12-

14 zawody typu challenger, w których wpisowe wynosi 15 zł.

Zasady zawodów (wyciąg):

Każdy uczestnik ma obowiązek podjęcia wyzwania rzuconego przez innego zawodnika pod groźbą infamii, tj. 

zakazu uczestnictwa w następnym turnieju. Od infamii można wykupić poprzez wpłatę podwójnego 

wpisowego. 

Powtórna odmowa podjęcia rywalizacji, czyli podwójna infamia oznacza zakaz uczestnictwa w trzech 

turniejach. Wykup od podwójnej infamii to opłata równa czterem wpisowym. 

Ranking ustala się następująco: duże punkty za wygraną 3:0 - 3 pkt, za wygraną 3:1 – 2 pkt, za wygraną 3:2 – 

1 pkt. Małe punkty to suma punktów straconych w pojedynku ze znakiem -.

Zawodnicy przegrani otrzymują odpowiednio tylko duże punkty ze znakiem -, zaś małe punkty ze znakiem +.

Ranking ustala się według dużych punktów, w przypadku równości według małych punktów, a gdy i tu zajdzie 

równość - według kolejności alfabetycznej.

Od drugiego turnieju zasady pojedynków ulegają zmianie: każdy zawodnik ma prawo zażądać pojedynku z 

zawodnikiem, który jest notowany maks. 5 miejsc wyżej. Zawodnik wyżej notowany w przypadku przegranej 

spada w rankingu na miejsce zawodnika, który wygrał..

Kolejność pojedynków wyznacza koordynator cyklu zgodnie z zasadą, że pierwszeństwo ma rywalizacja 

najwyżej rozstawionych zawodników.

W jednym turnieju można rozegrać co najwyżej 2 mecze.

Koordynator cyklu przyjmuje zgłoszenia pojedynków i ustala ostatecznie pojedynki, które toczą się od g. 12. Po

zakończonej pierwszej serii pojedynkowej koordynator cyklu aktualizuje ranking, przyjmuje następne 

zgłoszenia i ogłasza rozpoczęcie drugiej rundy pojedynków, które muszą się zakończyć do godziny 14. Gdy 

pojedynek nie jest zakończony, ostateczny rezultat jest stanem końcowym tego pojedynku i zwycięzcą jest ten, 

kto prowadzi w pojedynku małymi punktami.

Zawodnik, który pierwszy raz zgłasza się do turnieju, ma 0 punktów rankingowych i jest na najniższym miejscu

w rankingu. W przypadku zgłoszenia się kilku zawodników z 0 rankingiem ich nazwiska wpisuje się do 

rankingu w kolejności alfabetycznej.

Nagrody: każdy zwycięzca kolejnych trzech pojedynków oraz czterech najwyżej sklasyfikowanych 

zawodników otrzymają na zakończenie cyklu pamiątkowe gadżety z logo Mazowsza, odpowiednio kubki i 

filiżanki. 

Terminarz

13 kwietnia - 10.00-14.00;  28 kwietnia - 10.00-14.00; 4 maja - 10.00-14.00; 5 maja - 10.00-14.00

12 maja - 10.00-14.00; 19 maja - 10.00-14.00; 26 maja - 10.00-14.00; 1 czerwca - 10.00-14.00

8 czerwca - 10.00-14.00; 15 czerwca - 10.00-14.00

Później przenosimy się do Powsina: czerwiec, lipiec, sierpień!!!!


