Regulamin cyklu turniejów „Podłęże’2015”
1. Organizator
UKS „TOPSPIN” Wola Batorska, Szkoła Podstawowa w Podłężu.
2. Termin i miejsce imprezy
Cykl turniejów składa się z 6 zawodów, które będą się odbywać w ostatnie soboty
kolejnych miesięcy od 31 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. na sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej w Podłężu.
3. Zasady uczestnictwa
 W turniejach uczestniczyć mogą wszyscy chętni niezrzeszeni oraz zawodnicy
z licencjami PZTS do III ligi włącznie;
 Wszyscy zawodnicy będą rywalizować w kategoriach wiekowych, osobno
kobiety/dziewczęta i mężczyźni/chłopcy:
 Do 13 lat włącznie (rok ur. 2002 i młodsi),
 14 – 17 lat (rok ur. 1997 – 2001),
 18 lat i starsi (rok ur. do 1996);
 Obowiązuje strój sportowy, czyste obuwie na halę oraz opłata wpisowa
(do 13 lat – 5 zł, 14-18 lat – 7 zł, osoby dorosłe – 10 zł).
4. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
 Każdy turniej składa się z 5 rund (meczów);
 Mecze składają się z 3 setów (wynik 2-1 lub 3-0), w miarę możliwości w swoich
grupach wiekowych;
 Ilość punktów zdobytych przez zawodnika w danym turnieju jest równa ilości
wygranych setów;
 Przed pierwszym turniejem jest przeprowadzone losowanie bez rozstawień,
natomiast przed każdym następnym – rozstawieni zostają pierwsi czterej
zawodnicy w każdej kategorii;
 Turniej jest rozgrywany systemem szwajcarskim (grają ze sobą zawodnicy o
jednakowej lub zbliżonej ilości punktów).
 Do punktacji końcowej będzie brany pod uwagę każdy turniej. W przypadku
uzyskania takiej samej liczby punktów o miejscu decyduje największa ilość
punktów zdobytych w jednym turnieju (ewentualnie w kolejnym, przy równej
ilości punktów w jednym turnieju).
5. Nagrody


Zwycięzcy całego cyklu turniejów otrzymują puchary (w każdej kategorii);



Zawodnicy z miejsc 1-3 w każdej kategorii otrzymują medale;



Zawodnicy z miejsc 1-6 otrzymują nagrody rzeczowe;



Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy;



Gwarantowana pula nagród – 60% kwoty z opłat wpisowych.

6. Postanowienia końcowe


Wszelkie sprawy sporne rozpatruje sędzia główny zawodów bezpośrednio po
rozegranym meczu, w późniejszym terminie protesty nie będą brane pod
uwagę;



Organizator zastrzega sobie
w wyjątkowych sytuacjach;



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione;



Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków
(zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, zgodnie z art.52 Ustawy
o Kulturze Fizycznej z dn. 19.01.1996)
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