XXI Powiatowy
Turniej
Tenisa Stołowego
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU KARTUSKIEGO

„DWIE RAKIETY”

8 lutego 2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie

REGULAMIN
I. Cel
·

Popularyzacja tenisa stołowego wśród m łodzieży szkolnej

·

Wyłonienia mistrza szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego

II. Organizator
·

Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie

·

Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Kaszubska” w Somoninie

III. Patronat nad turniejem obj ął:

Starosta Powiatu Kartuskiego
Wójt Gminy Somonino

IV. Termin i miejsce
·

Zawody powiatowe odbędą się 8 lutego 2019 r. w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Goręczynie

·

Sekretariat czynny będzie od godz. 8.30 - możliwość przeprowadzenia rozgrzewki

·

Otwarcie i losowanie - godzina 9.15

·

Rozgrywki – godzina 9.30

·

Do dnia 4 lutego 2019r. należy potwierdzić udział w zawodach

V.

Kategorie wiekowe
1. Kategorie
Lp.
1
2
3
4

Kategoria
DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY
DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY

Klasa
I –II
I – II
III – IV
III - IV

2. Każda szkoła może wystawić drużynę składającą się (maksymalnie)
z 4 zawodników w dowolnie wybranych kategoriach wiekowych, którzy zostali
wyłonieni w wyniku turnieju wewnątrzszkolnego.
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VI. Warunki uczestnictwa w zawodach

1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest:
1.1

posiadanie ważnego badania lekarskiego, określającego zdolność do
udziału w zawodach

1.2

posiadanie przepisowego sprzętu i stroju sportowego

VII. Sposób przeprowadzenia zawodów
1. W turnieju obowiązuje wartościowe rozstawienie zawodników według następujących
zasad:
1.1

w rozgrywkach zawodników kojarzy się w układy par zgodnie
z przeprowadzonym losowaniem;

1.2

przy losowaniu zawodników należy przestrzegać zasady, aby zawodnicy tej
samej szkoły byli maksymalnie oddaleni od siebie, tzn. aby znajdowali się w zależności od liczby- w innych połówkach (przy 2 zawodnikach),
w różnych ćwiartkach przy 4 zawodnikach;

2. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zawodników.

VIII. Klasyfikacja i punktacja
1. Prowadzona jest klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców w czterech
wymienionych kategoriach wiekowych
2. Prowadzona jest klasyfikacja drużynowa wed ług następującej punktacji;

Miejsce
I
II
III

Punkty
6
5
4

Miejsce
IV
V
VI

Punkty
3
2
1

3. Łączna suma zdobytych punktów określi miejsce poszczególnych drużyn
w końcowej klasyfikacji
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IX. Nagrody
1. Indywidualne
I miejsce

-

puchar, pamiątkowy dyplom, nagroda rzeczowa

II miejsce

-

pamiątkowy dyplom, nagroda rzeczowa

III miejsce

-

pamiątkowy dyplom, nagroda rzeczowa

IV, V, VI miejsce - pamiątkowe dyplomy, nagroda rzeczowa
2. Drużynowe
I miejsce

- Puchar Starosty Powiatu Kartuskiego

II miejsce

- Puchar Wójta Gminy Somonino

III miejsce

- Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Somonino

IV miejsce - Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie
V miejsce

- Puchar Prezesa Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś Kaszubska”
w Somoninie

X. Pozosta łe informacje
1. W trakcie gier obowiązują przepisy PZTS
2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt
3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za odzież osobistą i ekwipunek
uczestników zawodów
4. Szkoły zgłaszające drużyny do działu w zawodach są odpowiedzialne
za ubezpieczenie zawodników i trenerów od następstw nieszczęśliwych
wypadków
5. Komisję sędziowską zapewniają organizatorzy turnieju
6. Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga sędzia główny zawodów

XI. Kontakt
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
ul. Ceynowy 1a, 83 - 314 Somonino
Tel./fax (058) 684-11-26 w godz. 8.00 – 18.00 (od poniedziałku do piątku)
e-mail: gok@somonino.pl

