GRAND PRIX O PUCHAR LATA
W TENISIE STOŁOWYM
Regulamin
1. CEL :
Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców powiatu cieszyńskiego, popularyzacja tenisa stołowego.
2. ORGANIZATOR :
Fundacja Talent Cieszyn, Adrian Wiecheć.
3. MIEJSCE ZAWODÓW:
Hala sportowa II Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Cieszynie, plac Wolności 7 b.
4. TERMINY ZAWODÓW:
1 turniej – 27 lipca 2022 r.
2 turniej – 10 sierpnia 2022 r.
3 turniej – 24 sierpnia 2022 r.
5. KATEGORIE WIEKOWE:
A - amatorzy niezrzeszeni i zawodnicy lig IV i niższych PZTS
B - kobiety
6. PROGRAM ZAWODÓW:
Godz. 17 rozpoczęcie gier w kat. A i B
Zgłoszenia przyjmowane będą do godziny 15:00 w dni zawodów pod nr tel. 577 171 228, na biuro@fundacjatalent.pl i w systemie

generator.teamliga.pl/turniej/77
7. UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni , którzy zgłoszą się do uczestnictwa w danym turnieju zgodnie właściwą kategorią,
po uiszczeniu opłaty startowej. W kategorii A mogą wziąć udział amatorzy (nie posiadający licencji PZTS w sezonie 2021/22) i
zawodnicy zrzeszeni IV i niższych lig męskich PZTS. W przypadku naruszenia zasad uczestnictwa zawodnik zostaje zdyskwalifikowany
z bieżącego cyklu Grand Prix.
8. SYSTEM ROZGRYWEK:
System rozgrywek jest ustalany każdorazowo przez Sędziego Głównego w zależności od ilości zawodników zgłoszonych w danej
kategorii do danego turnieju. Za udział w każdym turnieju zawodnicy otrzymują punkty wg schematu: 1 miejsce: 30 + liczba
uczestników - 1 pkt i kolejno dla miejsc 2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9-12,13-16,17-24 pomniejszane o 3 punkty. Do punktacji generalnej
wliczone będą najlepsze wyniki z dwóch turniejów. Brak uczestnictwa liczony jest jako zero punktów w klasyfikacji i będzie zaliczony
jako najsłabszy wynik. W przypadku zajęcia miejsc ex equo w klasyfikacji generalnej o ostatecznej kolejności decyduje lepsza pozycja
w trzecim turnieju i kolejno lepsza pozycja w drugim turnieju. Podsumowanie cyklu Grand Prix nastąpi bezpośrednio po
zakończeniu 3 turnieju.
9. FINANSOWANIE:
Opłata wpisowa do każdego turnieju w wysokości 20 zł .
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW. Za
zniszczenia dokonane w obiekcie sportowym odpowiadają zawodnicy. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach organizator
nie ponosi odpowiedzialności. Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator może
zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu GP oraz kolejnych edycji. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje
Organizatorowi.
Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników oraz zamieszczania informacji o
zawodach na stronach internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć uczestników w wydawnictwach, gadżetach i
innych materiałach promujących GP.

