Tychy dnia 4.09.2017r.

REGULAMIN
XIV GRAND PRIX TYCHÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TENISIE
STOŁOWYM
W SEZONIE 2017/2018
1. ORGANIZATOR


Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego - sekcja tenisa stołowego.

2. TERMIN I MIEJSCE



Rozegrany zostanie cykl CZTERECH turniejów, z których wszystkie wyniki będą
zaliczane do końcowej klasyfikacji GRAND PRIX TYCHÓW.
Zawody będą rozgrywane w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 7 przy ul.
Browarowej 1A w Tychach.

I turniej: 21.10.2017r.
II turniej: 9.12.2017r.
III turniej: 24.02.2018r.
IV turniej: 12.05.1018r.






Zawody rozgrywane będą w soboty.
Godz. 9.00 – 9.30 : przyjmowanie zapisów do turnieju,
Godz. 9.30 – 10.00 : losowanie,
Godz. 10.00 : rozpoczęcie gier

3. KATEGORIE WIEKOWE






Cykl turniejów zostanie przeprowadzony w kategorii dziewcząt i chłopców:
Rocznik 2010 i młodsi,
Rocznik 2009,
Roczniki 2007 i 2008,
Rocznik 2004, 2005 i 2006: UWAGA: przyjmowanie zapisów zawodniczek
i zawodników z tych roczników będzie odbywało się w godz. 11.00 – 11.20
a rozpoczęcie gier o godz. 11.30.

4. SYSTEM ROZGRYWEK


Zawody rozgrywane będą systemem pucharowym do dwóch przegranych partii.



Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do gry w wyższych kategoriach
wiekowych, wytypowanych zawodników z niższych kategorii wiekowych.

5. NAGRODY


Za zdobycie czterech pierwszych miejsc w klasyfikacji końcowej po czterech
turniejach zawodniczki i zawodnicy otrzymają statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe,
natomiast w klasyfikacji drużynowej dla szkół przewidziane są puchary.

6. PUNKTACJA














7.








I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce
IX – XII miejsca
XIII – XVI miejsca
XVII – XXIV miejsca
XXV – XXXII miejsca
Pozostałe miejsca

40 pkt.
35 pkt.
32 pkt.
30 pkt.
28 pkt.
27 pkt.
25 pkt.
24 pkt.
20 pkt.
16 pkt.
12 pkt.
8 pkt.
5 pkt.

CEL
Celem cyklu turniejów jest zagospodarowanie i spędzenie wolnego czasu w soboty w sposób
aktywny, krzewienie kultury fizycznej oraz propagowanie dyscypliny tenisa stołowego, jak
również zachęcenie dzieci do profesjonalnego uprawiania tej dyscypliny sportu
w
Miejskim Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Tychach, gdzie stworzone są odpowiednie
warunki.
Ponadto informujemy, że prowadzony jest nabór dzieci głównie z klas I i II Szkół
Podstawowych do sekcji tenisa stołowego: w Szkole Podstawowej Nr 18 w dniach wtorek
i środa o godz. 13.30, w Szkole Podstawowej Nr 35 w środę o godz. 16.30, w Szkole
Podstawowej Nr 40 w poniedziałek i wtorek o godz. 14.30 oraz w Zespole Szkół Nr 7
/BROWARNIK/ od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
Nabór prowadzą trenerzy: Przyłucki Jarosław w SP-18 i w SP-35 /tel. 508 320 802/, Lewicka
Katarzyna w SP-40 /tel. 603 660 559/, oraz Nowak Bogusław w „BROWARNIKU”
/tel.502 052 990/.
Przypominamy o obowiązku uczestniczenia w zawodach w stroju i obuwiu sportowym.

