1. CEL TURNIEJU
Celem Turnieju jest wyłonienie mistrza ZOP ZOSP RP w Nowym Sączu w tenisie stołowym.
2. ORGANIZATORZY
1) Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu
2) Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
3. UCZESTNICY
1) Do wzięcia udziału w Turnieju uprawnieni są wszyscy członkowie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej z OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego
2) Wiek od 10 do 16 lat (rocznik 2001-2007)
3) Chłopcy i dziewczęta.
4) Turniej rozgrywany będzie na Hali przy Komendzie Miejskiej PSP w Nowym Sączu ul. W.
Witosa 69
4. PRZEBIEG TURNIEJU
1) Turniej rozgrywany jest systemem zależnym od liczby zgłoszonych uczestników
(pucharowym, grupowym „każdy z każdym”, grupowo-pucharowym lub innym). O wyborze
systemu decyduje Komitet Organizacyjny po przyjęciu listy uczestników.
2) Turniej jest rozgrywany w kategoriach:
- mieszany
3) Termin Turnieju ustala Komitet Organizacyjny. Czas trwania Turnieju uzależniony jest od
liczby zgłoszonych uczestników.
4) Terminy poszczególnych rund i meczów ogłaszane są w komunikatach technicznych.
5) Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS i
postanowieniami Komitetu Organizacyjnego Turnieju.
6) Mecze sędziują nauczyciele lub uczniowie, wyznaczeni przez Komitet Organizacyjny, w
obecności nauczycieli.
7) Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Komitet Organizacyjny lub
Sędzia Główny Turnieju.
5. NAGRODY
Zwycięzca Turnieju otrzymuje tytuł Mistrza ZOP ZOSP RP w Nowym Sączu w Tenisie
Stołowym na dany rok, potwierdzony dyplomem.
2) Przewiduje się możliwość przyznania pucharów lub innych nagród rzeczowych dla
mistrza. O rodzaju nagród decyduje Komitet Organizacyjny w zależności od budżetu
Turnieju.
3) Dyplomy i ewentualne nagrody wręczane są na zakończenie turnieju
6. POSTANOWIENIA DYSCYPLINARNE
1) Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Turnieju, postanowień
Komitetu Organizacyjnego
2) Uczeń-uczestnik Turnieju winien posiadać ważną legitymację szkolną i okazać ją podczas
wpisywania na listę uczestników
3) Zawodnik może być ukarany za niesportowe zachowanie utratą punktów, dyskwalifikacją
w meczu oraz wykluczeniem z Turnieju. O karze decyduje odpowiednio sędzia meczu, Sędzia
Główny Turnieju lub Komitet Organizacyjny.
7. UWAGI TECHNICZNE

1) Uczestnik Turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu.
2) Uczestnik ma prawo rozgrywać mecze własną rakietą lub skorzystać ze sprzętu
udostępnionego przez Komitet Organizacyjny.
3) Zawodnik odpowiada materialnie za sprzęt udostępniony przez Komitet Organizacyjny i
uszkodzony z winy zawodnika.
4) Mecze rozgrywane są do 2 zwycięskich setów. Sety rozgrywane są do 11 punktów
zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do
osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron.
5) Każda OSP z której bierze udział w Turnieju członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
deleguje opiekuna który sprawuje nadzór nad swoimi druhami.
6) Opiekunowie podczas rejestracji zawodników mają przekazać sędziom, zgody rodziców na
udział w V Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego oraz ubezpieczenie Młodziezy na w/w
Turniej.

