TUCHÓW

SZERZYNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
VI MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SĘDZIÓW
TENISA STOŁOWEGO
w tenisie stołowym
6-7 lipca 2019
Tuchów

I. Organizatorzy:
- Uczniowski Klub Sportowy „GROM” Szerzyny
- Akademia Tenisa Stołowego WBM KRUPA Meszna Opacka

II. Patronat i sponsorzy strategiczni:
- Polski Związek Tenisa Stołowego
- Burmistrz Tuchowa – Pani Magdalena Marszałek
- Wójt Gminy Szerzyny – Pan Grzegorz Gotfryd

III. Sponsorzy:
- Tarnowski Związek Tenisa Stołowego – Prezes Pan Adam Kieroński
- Villa Verde Sp. z o.o. 33-240 Żabno – Pan Marek Tatarczuch
- Prezes IKTS „BROŃ” Radom – Pan Mirosław Guziński
- Prezes LUKS „GALUX” Skrzyszów – Pan Krzysztof Galus
- Euro Styl Warszawa – Pan Paweł Składanek
- Dyrektor MOSiR-u Tuchów – Pan Marek Srebro
- Zakład Usługowy Wod-Kan-C.O. – Pan Wiesław Kozioł
- MODEST Sp. z o.o. – Pani Teresa Klinger

IV. Cel rozgrywek:
- Popularyzacja Tenisa Stołowego
- Integracja z Sędziami Zagranicznych Związków Tenisa Stołowego
- Promowanie historii, kultury, zabytków naszego regionu wśród gości zagranicznych
i naszych rodaków
- Promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych.
Turniej poświęcony pamięci słynnego sędziego tenisa stołowego w pierwszą rocznice
śmierci Henryka Oleksiuka z Rzeszowa.

V. Termin i miejsce rozgrywek:
- 6-7 lipiec 2019r. (sobota, niedziela)
- Hala Sportowa MOSiR-u Tuchów, ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów.

VI. Uczestnictwo:
- w zawodach mają prawo gry zawodniczki i zawodnicy posiadający uprawnienia sędziowskie
z polski i zagranicy,
- każdy uczestnik zawodów składa pisemne oświadczenie (pisemne potwierdzenie
uczestnictwa), że startuje na własną odpowiedzialność – organizator nie ubezpiecza
zawodników,
- wymagane jest posiadanie stroju i sprzętu sportowego zgodnego z obowiązującymi
przepisami.
- równocześnie będzie rozgrywany turniej TOP-16 dla dziewczyn i chłopców urodzonych w
2005r. i młodszych.

VII. Kategorie wiekowe:
K – kobiet
A – do 39 roku życia (1980 i młodsi)
B – 40-49 lat (1979-1970)
C – 50-59 lat (1969-1960)
D – 60-64 lat (1959-1955)
E – 65-69 lat (1954-1950)
F – 70-74 lat (1949-1945)
G – 75-79 lat (1944-1940)
H – 80+ lat (1939 i starsi)
O – kat. OPEN (startują wszyscy bez podziału na płeć, wiek i klasę sportową)
M – kat. Deblowa (bez podziału na płeć i wiek, rozstawieni według zajętych miejsc w
konkurencji indywidualnej)

VIII. System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany systemem grupowo-pucharowym, zawodnicy zostaną rozlosowani
do 3 lub 4 osobowych grup grając każdy z każdym, następnie dwóch najlepszych zawodników
awansuje do turnieju głównego, pozostali do turnieju pocieszenia. Wszystkie mecze
rozgrywamy do 3 wygranych setów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu
rozgrywek w razie małej ilości zawodników w grupie wiekowej. Zawodnicy grający w II lidze i
wyższej zostaną rozstawieni, również w turnieju OPEN i grach deblowych (system pucharowy,
od półfinałów każdy z każdym).
W turnieju TOP-16 podział na 4 grupy, dwóch najlepszych zawodników awansuje do turnieju
głównego, pozostali to turnieju pocieszenia.
Sprzęt: 16 stołów Donic + Joola, piłeczki plastikowe TIBHAR***

IX. Program zawodów:
6.07.2019 (sobota)
- godz. 830-900
- godz. 900-930
- godz. 930-1315
- godz. 1315-1345
- godz. 1345-1445
- godz. 1445-1900
- godz. 2000

– potwierdzenie zgłoszeń i weryfikacja zawodników
– losowanie
– rozgrywki indywidualne w grupach kobiet i mężczyzn,
oraz TOP-16 dziewcząt i chłopców
– uroczyste otwarcie zawodów
– przerwa obiadowa
– dokończenie rozgrywek w grupach, gry finałowe, turniej pocieszenia
– Bankiet Sędziego - spotkanie integracyjne uczestników-Restauracja

7.07.2019 (niedziela)
- godz. 900-1200
– kategoria wiekowa 80+ , kategoria OPEN
30
00
- godz. 10 -11
– zgłoszenia i losowanie kategorii deblowej
00
00
- godz. 11 -15
– rozpoczęcie gier deblowych, dokończenie turnieju OPEN,
rozdanie nagród, uroczyste zakończenie turnieju
PROGRAM CZASOWY ZAWODÓW MOŻE ULEC ZMIANIE
ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW DO TURNIEJU

X. Zgłoszenie do zawodów:
Zgłoszenie powinno zawierać:
Imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, klub, w której lidze
występuje, deklaracja uczestnictwa w Bankiecie Sędziego.
Zgłoszenie należy przesłać do dnia 04.07.2019 do godz. 2400 na adres e-mail:
mmpsts@gmail.com
Wpisowe 50zł – całkowicie przeznaczone na nagrody, posiłki, ciasta i napoje, organizację
turnieju – płatne przy potwierdzeniu zgłoszenia przed zawodami.
Opłatę 50zł na bankiet wpłacamy przed zawodami przy weryfikacji zawodników.
Zawodnicy TOP-16 są zwolnieni od opłaty wpisowego.

XI. Nagrody:
kategorie indywidualne i deblowe:
- za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymują dyplomy, medale, statuetki i nagrody rzeczowe
- za miejsca 4-8 zawodnicy otrzymują dyplomy i upominki
W turnieju pocieszenia zdobywcy miejsc 1-3 otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe,
pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa oraz upominki.
Dla najmłodszego sędziego-zawodnika przewidziany upominek.
Barek organizatora oferuje gratis wodę mineralną, herbatę, kawę, ciasta, grilla.
Na stołówce w hali sportowej możliwość wykupienia dwudaniowego obiadu (15zł)

XII. Zakwaterowanie:
1. Hotel i Restauracja Agawa (1,7km od Hali Sportowej)
Liczba pokoi ograniczona
Rezerwacja indywidualna na hasło „turniej”
Cena od 60zł od osoby
adres:
ul. Tarnowska 146
33-170 Tuchów
tel. +48 14 652 47 69 wew.2 lub +48 501 291 856
2. Dom Pielgrzyma (1,4km od Hali Sportowej)
Pokoje 2-3 osobowe, łazienka na każdym piętrze.
Cena 25zł od osoby
adres:
ul. biskupa Wałęgi 16
33-170 Tuchów
tel. +48 505 022 176 lub +48 790 461 077

3. Hotel przy kościele (3,5km od Hali Sportowej)
Pokoje 2-3 osobowe
Cena 35zł od osoby
adres:
Burzyn 134
33-170 Burzyn
tel. +48 505 022 176 lub +48 790 461 077
4. Noclegi Anna Kańka (1,3km od Hali Sportowej)
Termin zgłaszania rezerwacji do 25 czerwca, na hasło „turniej”
Cena 50zł/os
adres:
ul. Tarnowska 30, 33-170 Tuchów
tel. +48 694 496 960
Chętni do korzystania z wyżywienia na miejscu w stołówce Hali Sportowej proszeni są
o zamówienie posiłków wraz ze zgłoszeniami mailowymi
śniadanie - 8zł
obiad - 13zł

XIII. Sprawy różne:
Każdy uczestnik rozgrywek turnieju musi mieć aktualne badanie lekarski, lub wypełnione
oświadczenie o stanie zdrowia na formularzu.
Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.
Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych
zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
Uczestnicy zawodów mają obowiązek zapoznania się z regulaminem.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z
własnej winy.
Organizator, oraz wszystkie osoby z nim współpracujące i związane z przeprowadzeniem i
organizacją turnieju, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed lub po imprezie.
Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin turnieju oraz
poniższą klauzulę:
*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
Międzynarodowych Mistrzostw Polski Sędziów Tenisa Stołowego, oraz otrzymałam/em
informację, że:
- dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Organizator,
- 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 uwzględnić Panią/Pana do wzięcia udziału
w turnieju,
- dane będą przechowywane przez okres 5 lat,
- posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- Organizator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych,
- podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art.6 ust.1 lit.A Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenie dyrektywy 95/46 WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UE L.19 z 4 maja 2016,s.1).
Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga sędzia główny turnieju.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Niniejszy regulamin oraz bieżące informacje o wynikach turnieju, będą dostępne na
facebooku: www.facebook.com/mmpsts
W kuluarach Hali Sportowej zostanie otwarta wystawa militariów z I i II wojny światowej
przez młodego znaczącego kolekcjonera i znawcy w tej dziedzinie Pana Pawła Mikruta z
Szerzyn.

W sprawach niejasnych proszę kontaktować się z Głównym Organizatorem:
ADAM DUDEK tel. +48 505 022 176 lub +48 790 461 077, email: adamdudek48@interia.pl

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY DO TUCHOWA!
ORGANIZATORZY
AKADEMIA
TENISA STOŁOWEGO
WBM KRUPA

UKS „GROM” SZERZYNY

