PRO
Organizator:

Akademia Pingponga Leszka Kucharskiego
Technologia Dotyku Sp. z o.o.

Cel imprezy:

promocja aktywnego trybu życia i rywalizacji sportowej, integracja miłośników tenisa
stołowego
integracja środowiska sportowego poprzez zmagania fair play i konstruktywną rywalizację
wyłonienie najlepszych tenisistów w poszczególnych kategoriach

Termin i miejsce
10 maja 2018 r. (czwartek) - początek zawodów godz. 17.00
rozegrania zawodów: MOSiR Rumia ul. Mickiewicza 49, 84-230 Rumia
Zgłoszenia do
zawodów:

telefonicznie( sms-em)507 763 074,
mailowo: michal.Faran@gmail.com lub
w dniu zawodów do godz. 16.00

Uczestnictwo:

Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach (każdy zawodnik ma prawo startu w jednej
kategorii) bez podziału na turniej kobiet oraz mężczyzn :
UNISOFT PRO 1 - udział jest ograniczony tylko dla aktualnych (sezon 2017/18)
zawodników II,I ligi oraz super ligi z aktualną licencją PZTS
UNISOFT PRO 2 - mogą brać udział amatorzy oraz zawodnicy III, IV ligi i niższych

Sprawy finansowe:

Wpisowe za udział w każdej kategorii wynosi 20 zł dla każdego z uczestników. Organizator
pokrywa koszty organizacyjne, natomiast koszty osobowe tj. przejazdy, diety, opłaty startowe
pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące.

System rozgrywek:

System rozgrywek: do dwóch przegranych meczów, każdy mecz do 3 wygranych setów, każdy
set do 11 punktów. Organizator zastrzega możliwość zmiany systemu rozgrywek w zależności
od ilości zgłoszonych zawodników (np. do dwóch wygranych setów). Minimalna ilość
zawodników do rozegrania kategorii to jest osiem osób.

Sprzęt:

Turniej rozegrany zostanie na licencjonowanych stołach piłeczkami Tibhar***

Nagrody:

Organizatorzy przewidują cenne nagrody rzeczowe takie jak
UNISOFT PRO 1: monitor dotykowy 19" HP L1956X, monitor 22" Benq GW2255, tablet
10" Archos Arnova, bezrękawnik polarowy, t-shirt, okładzina.
UNISOFT PRO 2: monitor dotykowy 19" HP L1956X, monitor 22" AOC e2270SW, tablet
10" Archos Arnova, bezrękawnik polarowy, t-shirt, okładzina.
Nagrody otrzymają pierwsi czterej zawodnicy w każdej kategorii.

Informacje/kontakt:

Leszek Kucharski - organizator zawodów 503 016 708

Postanowienia
końcowe:

Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem będą rozwiązywane w oparciu o przepisy PZTS i
prawa zwyczajowe – decyduje sędzia główny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie turnieju oraz w
zakresie ubezpieczenia mienia osobistego uczestników zawodów. Organizator nie ubezpiecza
startujących. Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków
należy do zgłaszających klubów lub indywidualnie do uczestników. Każdy uczestnik startuje na
własną odpowiedzialność.

