R E G U LA M I N
I Otwartych Amatorskich Mistrzostw Regionu Bartoszyce
w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Bartoszyce
I. Postanowienia ogólne.
1. I Otwartych Amatorskich Mistrzostw Regionu Bartoszyce
w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Bartoszyce zwane dalej Turniejem,
są przeprowadzane w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
popularyzacji tej dyscypliny.
1. Organizatorami Turnieju są : Gmina Bartoszyce oraz Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2. Celem Rozgrywek jest wyłonienie najlepszych zawodników w konkurencjach
indywidualnych w poszczególnych kategoriach wiekowych..
3. Rozgrywki przeznaczone są zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, amatorsko
uprawiających tenis stołowy w kategoriach:
Mężczyźni :
Kat. 1 - szkoły podstawowe i gimnazjum,
Kat. 2 - dorośli do lat 40,
Kat. 3 - dorośli powyżej 40 lat,
Kat. 4 - OPEN – bez podziału wiekowego
Kobiety:
Kat. 1 - szkoły podstawowe i gimnazjum,
Kat. 2 - dorośli

II. Podział na kategorie i sposób przeprowadzenia zawodów:
1. Rozgrywki będą przeprowadzone w następujących kategoriach
a) gra pojedyncza dziewcząt – kategoria szkoły podstawowe i gimnazjalne,
b) gra pojedyncza chłopców – kategoria szkoły podstawowe i gimnazjalne,
c) gra pojedyncza kobiet
d) gra pojedyncza mężczyzn (do lat 40).
e) gra pojedyncza mężczyzn (40+).
f) gra pojedyncza – open tzn. dla wszystkich chętnych.
Każdy zawodnik/zawodniczka może wziąć udział w turnieju w swojej kategorii
wiekowej oraz kategorii open.
2. Sposób rozegrania poszczególnych konkurencji:
a) gra w poszczególnych kategoriach:
 turniej rozgrywa się systemem pucharowym - do dwu przegranych spotkań, W
pierwszym turnieju odbywa się ogólne losowanie wg którego rozmieszcza się w
zawodników w „drabince” turniejowej. Poszczególne pojedynki rozgrywane będą
do 3 wygranych setów, zaś po I porażce do 2 wygranych setów.
 w przypadku zbyt małej ilości chętnych w poszczególnych kategoriach, o sposobie
rozegrania turnieju decyduje organizator zawodów i sędzia główny.



Zawodnicy zobowiązani są do rozpoczęcia gry najpóźniej 5 min po wywołaniu ich
przez organizatora lub sędziego głównego. W uzasadnionych przypadkach sędzia
główny może podjąć decyzję o przyznaniu walkowera.
b) harmonogram zawodów:
 godz. 9.45 – zamknięcie listy startowej i losowanie
 godz. 10.00 – turniej open
 godz.. 11.30 – turnieje w poszczególnych kategoriach wiekowych.
III. Zasady sędziowania.
1. Wszystkie mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.
2. Poszczególne mecze w turnieju mogą sędziować osoby nie posiadające uprawnień (w
rozumieniu przepisów Polskiego Związku Tenisa Stołowego).
3. Dopuszcza się możliwość rozegrania pojedynku bez sędziego liczącego (stolikowego),
w przypadku wyrażenia zgody na taką sytuację przez obydwu zainteresowanych
zawodników.
IV. Protesty.
1. Do składania protestów upoważniony jest wyłącznie zainteresowany zawodnik.
2. Protesty należy składać w formie ustnej do sędziego głównego natychmiast po spornej
sytuacji, bądź – w innych przypadkach – nie później niż w ciągu 15 minut od
zakończenia meczu.
V. Nagrody.
1. Puchary i dyplomy dla najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej
VI. Postanowienia końcowe.
1. Turniej odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Bezledach.
2. Zgłoszenia zawodników można nadsyłać wcześniej na adres:
hala@gmina-bartoszyce.pl . Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu turnieju
najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem rozgrywek.
3. We wszelkich sprawach związanych z organizacją Rozgrywek należy kontaktować się
z Tomasz Zaremba . tel. 734458305 e-mail hala@gmina-bartoszyce.pl
4. Wpisowe do zawodów 10 zł

