MISTRZOSTWA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
w TENISIE STOŁOWYM
TABLE TENNIS INVEST PARK CUP
z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada

1. CEL TURNIEJU:
- popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- wskazanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu
- upowszechnienie kultury fizycznej poprzez masowy udział wszystkich chętnych
2. ORGANIZATOR:
- Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju
- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Wałbrzychu
3. TERMIN i MIEJSCE:
- 11 listopada 2021r.
Hala Sportowa
w Szczawnie Zdroju ul. Słoneczna 1A, 58-310 Szczawno Zdrój
Zapisy w dniu imprezy do godz. 9.45
Oficjalne otwarcie i rozpoczęcie turnieju godz. 10.00
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju mogą wziąć udział dzieci i młodzież, członkowie ognisk TKKF,
zawodnicy niestowarzyszeni i stowarzyszeni w PZTS.
Wpisowe w poszczególnych kategoriach wiekowych - 20 zł
Zwolnienie z opłat po okazaniu legitymacji lub dowodu tożsamości są:
- zwodnicy startujący w kategorii I do 18 roku życia
5. SYSTEM ROZGRYWEK:
- uzależniony jest od ilości zgłoszeń (najprawdopodobniej do 2 przegranych partii)
- kategorie:
- I kategoria: do 18 lat ( 2003 r i młodszy)
- II kategoria: od 19 lat do 40 lat (2004 r -1981r)
- III kategoria: od 41 do 60 lat (1980r-1961r)
- IV kategoria: 61 lat i więcej (1960r i więcej)
- V kategoria: OPEN Kobiety
- VI kategoria: mieszkańcy Szczawno-Zdrój (najlepsza Kobieta i Mężczyzna)
- VII kategoria: pracownicy WSSE (najlepsza Kobieta i Mężczyzna)

6. NAGRODY:
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają
puchary i nagrody finansowe w postaci bonów do sklepu decathlon.
- w kategorii wiekowej „od 19 lat do 40 lat” główna nagroda to 10 dniowy pobyt
dla jednej osoby na Lazurowe Wybrzeża
- w kategorii wiekowej „od 41 lat do 60 lat” główna nagroda jest 1 dniowa
wycieczka do PRAGI + bon
- w kategorii wiekowej „61 lat i więcej” główną nagrodą jest 1 dniowa wycieczka
do PRAGI + bon

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- w turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego (do 3 setów
wygranych). W przypadku zaistniałych sporów wyłączność interpretacji przepisów
i regulaminu należy do sędziego głównego turnieju i organizatorów.
- zawodnik bierze udział tylko w jednej kategorii wiekowej
Szczegółowych informacji udziela:
Ze strony organizatora:
Tomasz Durajczyk
tel. kom. 603-03-87-27
Janusz Kozłowicz
tel. kom. 533-47-41-05

UWAGI:

- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu na wniosek sędziego głównego
- w przypadku sytuacji spornych najważniejsze i ostateczne zdanie ma sędzia
główny
- dojazd uczestników na koszt własny lub jednostek delegujących
- każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest przestrzegać zasad związanymi z
aktualnymi obostrzeniami

