R E G U LA M I N
Mistrzostw Miasta Amatorów w Tenisie Stołowym
GRY PODWÓJNE MĘŻCZYZN; KOBIET; MIKST
Tychy 25/26.11.2017 r. – Zespół Szkół nr 7
I. Organizator.
Organizatorem Mistrzostw jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach.
II. Termin i miejsce.
Mistrzostwa odbędą się w dniach 25/26.11.2017 r. w Zespole Szkół nr 7 ul. Browarowa 1 w Tychach.
III. Warunki uczestnictwa.
W mistrzostwach NIE mogą wziąć udział zawodnicy, którzy są zrzeszeni w Polskim Związku Tenisa
Stołowego.
IV. Zgłoszenia i KATEGORIE.

GRA PODWÓJNA KOBIET – 25.11.2017
KAT.: kobiety 20 lat i młodsze;
ZAPISY w godz. 9.00 – 9.30

kobiety 21 lat i starsze;
- rozpoczęcie gier o ok. godz. 10.00

oraz
KAT.: chłopcy 9 lat i młodsi;
ZAPISY w godz. 9.00 – 9.30

chłopcy 10 – 12 lat; chłopcy 13 – 15 lat;
- rozpoczęcie gier ok. godz. 10.00

MIKST – 25.11.2017
ZAPISY w godz. 11.00 – 11.30

kat. OPEN
- rozpoczęcie gier ok. godz. 11.40

GRA PODWÓJNA MĘŻCZYZN – 26.11.2017
KAT.: mężczyźni 16 – 19 lat;

mężczyźni 20-35 lat;
mężczyźni 36-49 lat
mężczyźni 50 lat i starsi
ZAPISY w godz. 9.30 – 10.00
- rozpoczęcie gier ok. godz. 10.15
KAT.: OPEN
ZAPISY w godz. 11.30 – 12.00
- rozpoczęcie gier ok. godz. 12.10
V. System rozgrywek i kategorie wiekowe.
Turniej przeprowadzony będzie systemem pucharowym w następujących kategoriach wiekowych:
/Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względu na liczbę uczestników/
 kobiety – 20 lat i młodsze
 mężczyźni 16 – 19 lat
 kobiety – 21 lat i starsze
 mężczyźni 20 – 35 lat
 chłopcy – 9 lat i młodsi
 mężczyźni 36 – 49 lat
 chłopcy 10 – 12 lat
 mężczyźni 50 lat i starsi
 chłopcy 13 – 15 lat
 OPEN

W zależności od ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub dzielenia grup
wiekowych oraz zmianę systemu rozgrywek.
VI. Nagrody.
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają medale,
nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
VII. Postanowienia końcowe:
- zawodników obowiązują przepisy PZTS,
- zawodnicy niepełnoletni mogą startować za pisemną zgodą rodziców, opiekunów,
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
- na żądanie organizatora zawodnik musi przedstawić dokument tożsamości z datą urodzenia
- zawodnicy grają własnym sprzętem, piłeczki zabezpiecza organizator,
- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu,
- w sprawach spornych, nie objętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny oraz organizator
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

VIII. Szczegółowe informacje: Dział Organizacji Imprez tel. 32/661 16 89.

