
Regulamin 

II Turnieju Tenisa Stołowego dla Seniorów 55 + 

o Puchar Burmistrza Dzielnicy Żoliborz

- 24.09.2019 r. /wtorek/, godz. 14:00 – 17:30

hala tenisa stołowego Klubu Sportowego „Spójnia-Warszawa”

ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, Warszawa

1. Organizatorem turnieju jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Żoliborz (Wydział Sportu i Rekreacji).

2. Miejsce  rozegrania  turnieju:  hala  tenisa  stołowego  Klubu  Sportowego  „Spójnia-Warszawa”,

ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, Warszawa).

3. Celem turnieju jest popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez sport (tenis stołowy), jako jedna z form

rekreacji fizycznej oraz współzawodnictwa sportowego wśród seniorów.

4. Turniej rozgrywany będzie w dniu 24 września 2019 r. /wtorek/, rozpoczęcie o godz. 14:00. Planowane

zakończenie ok. godz. 17:30.

Zapisy do turnieju przyjmowane są pod numerem telefonu: 22 443 90 11 lub na adres mailowy:

l.kula@um.warszawa.pl do dnia 18.09.2019 r. (środa).

Istnieje możliwość zapisania w dniu zawodów najpóźniej do godz. 13.30.

5. Turniej jest bezpłatny i ogólnodostępny, skierowany do seniorów powyżej 55 roku życia.

6. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach: open i kobiet (przy zgłoszeniu się minimum 3 zawodniczek).

7. Zawodnicy  i  zawodniczki  startują  w  turnieju  na  własną  odpowiedzialność.  Organizator  nie  ponosi

odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów.

8. Warunkiem  udziału  w  zawodach  jest  podpisanie  w  dniu  turnieju  oświadczenia  o zapoznaniu  się

z regulaminem.

9. Organizator zapewnia obecność ratownika medycznego podczas trwania zawodów.

10. W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w tenisa stołowego PZTS. System rozgrywek uzależniony

będzie od liczby startujących.

11. Organizator  zapewnia  podczas  turnieju  stoły  do  gry  -  Butterfly  (niebieskie)  –  8  szt.  oraz  piłeczki

treningowe.

12.  Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator.

13. Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać własną rakietkę do tenisa stołowego oraz buty i strój

sportowy (koszulka nie może być biała).

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.

15. W miejscu  i  czasie  odbywania  się  turnieju  zabrania  się  palenia  wyrobów tytoniowych  i spożywania

napojów alkoholowych.

16. Organizator zapewnia puchary dla pierwszych trzech miejsce i medale dla pierwszych czterech miejsc

w każdej kategorii

17. Organizator zapewnia nieodpłatnie herbatę.

18. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  odwołania  zawodów w  sytuacji  zgłoszenia  zbyt  małej  liczby

uczestników (minimum 25 osób).

19. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

20. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów.


