REGULAMIN
II OTWARTYCH MISTRZOSTW POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
W TENISIE STOŁOWYM w POŁCZYNIE-ZDROJU
w dniu 29.10.2022 r. (sobota)

I. CELE:
1. Promocja aktywności ruchowej oraz sportu poprzez tenis stołowy.
2. Popularyzacja tenisa stołowego oraz promowanie postawy fair play.
3. Promocja powiatu świdwińskiego oraz miasta i gminy Połczyn-Zdrój.
4. Porównanie i podnoszenie umiejętności oraz wyłonienie najlepszych zawodników
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
5. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.
6. Doskonalenie przepisów gry w tenisa stołowego.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W Mistrzostwach mogą startować wszyscy chętni mieszkańcy z powiatu
świdwińskiego (dzieci, młodzież i osoby dorosłe) oraz osoby zaproszone
przez Organizatora, nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do gry w tenisa
stołowego.
2. Terminowe zgłoszenie się do udziału w Mistrzostwach oraz uzyskanie potwierdzenia
od Organizatora o dokonaniu zapisu.
3. W przypadku zwiększenia obostrzeń związanych z Covid-19, zdanie wypełnionego
i podpisanego Kwestionariusza Sanitarnego Uczestnika Mistrzostw.
W wypadku osoby niepełnoletniej, również przez osobę pełnoletnią odpowiedzialną
za osobę niepełnoletnią.
4. Przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszym Regulaminie oraz Kwestionariuszu
Sanitarnym Uczestnika Mistrzostw (w przypadku konieczności jego wypełnienia
i zdania).

III. NAGRODY:
Dla najwyżej sklasyfikowanych trzech pierwszych osób w każdej kategorii wiekowej
przewidziane są:
• dyplomy oraz medale lub puchary / statuetki.
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IV. PROGRAM MINUTOWY:
Dzieci i młodzież:
- godz. 09.00 - 09.30
– przybycie na Mistrzostwa, dodatkowe przyjmowanie
zapisów do udziału w Mistrzostwach,
(oraz w przypadku zwiększenia obostrzeń związanych z Covid-19, przyjmowanie
wypełnionych i podpisanych Kwestionariuszy Sanitarnych Uczestników Mistrzostw),
- godz. 09.00 - 10.00
– rozgrzewka,
- godz. 09.35 - 09.55
– losowanie,
- godz. 10.00 - 10.05
– uroczyste otwarcie Mistrzostw,
- godz. 10.05 - 13.00
– rozgrywanie meczy,
- ok. godz.
13.00
– uroczyste zakończenie Mistrzostw, wręczenie nagród.
Osoby dorosłe:
Po zakończeniu Mistrzostw dla dzieci i młodzieży, nie wcześniej niż:
- godz. 13.10 - 13.30
– przybycie na Mistrzostwa, dodatkowe przyjmowanie
zapisów do udziału w Mistrzostwach,
(oraz w przypadku zwiększenia obostrzeń związanych z Covid-19, przyjmowanie
wypełnionych i podpisanych Kwestionariuszy Sanitarnych Uczestników Mistrzostw),
- godz. 13.10 - 14.00
– rozgrzewka,
- godz. 13.35 - 13.55
– losowanie,
- godz. 14.00 - 14.05
– uroczyste otwarcie Mistrzostw,
- godz. 14.05 - 17.00
– rozgrywanie meczy,
- ok. godz.
17.00
– uroczyste zakończenie Mistrzostw, wręczenie nagród.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Niniejszy Regulamin jest uzupełnieniem (uszczegółowieniem) plakatu II Otwartych
Mistrzostw Powiatu Świdwińskiego w Tenisie Stołowym w Połczynie-Zdroju.
2. Zapisanie się do udziału w Mistrzostwach jest jednoznaczne z:
a)
zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązaniem się
do jego przestrzegania,
b)
wyrażeniem
zgody
na
przetwarzanie
danych
osobowych
(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora i Sędziego Głównego
Mistrzostw w celach informacyjno – marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych,
c) wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku osoby zgłaszanej
do uczestnictwa w Mistrzostwach w materiałach promocyjnych zawody sportowe
(np. programy, foldery, plakaty, zdjęcia w Internecie oraz Facebooku i itp.),
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d) wyrażeniem zgody na bezpłatne publikowanie i prezentację osoby zgłaszanej
do uczestnictwa w Mistrzostwach, podczas zawodów sportowych wyłącznie
w celu zgodnym ze statutową działalnością KTS Perła Połczyn-Zdrój.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Mistrzostw, zgodnie z RODO
jest Klub Tenisa Stołowego „Perła Połczyn-Zdrój” z siedzibą w 78-320 Połczyn-Zdrój,
przy ul. Mieszka I-ego 19.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas Mistrzostw, a w szczególności zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
5. Każda osoba przybyła na Mistrzostwa, obowiązana jest przestrzegać
(obowiązujących na dzień przeprowadzania Mistrzostw), obostrzeń związanych
z koronawirusem COVID-19, w tym do dezynfekcji rąk, zachowywania minimum
1,5 metra odległości pomiędzy osobami.
6. Dla zabezpieczenia właściwego i sprawnego przeprowadzenia Mistrzostw,
Sędzia Główny Mistrzostw wydaje wytyczne, polecenia, decyzje oraz nakazy,
które są do bezwzględnej realizacji.
7. Wszystkie osoby przybyłe na Mistrzostwa, są zobowiązane do przestrzegania zasad
i regulaminów ustalonych przez Gospodarza Obiektu i Organizatora Mistrzostw,
a także przepisów BHP i p.poż., oraz poszanowania innych uczestników Mistrzostw
i ich mienia, a także mienia znajdującego się w tym obiekcie i samego tego obiektu.
8. Przybywając na udział w Mistrzostwach nie należy być po spożyciu alkoholu
lub zażyciu środków psychoaktywnych (narkotyków).
W obiekcie, gdzie odbywają się Mistrzostwa nie wolno: spożywać alkoholu,
palić papierosów oraz zażywać środków psychoaktywnych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy, wypadki i inne
przypadłości zdrowotne uczestników podczas trwania Mistrzostw.
Wszyscy biorący udział w Mistrzostwach, czynią to na własną odpowiedzialność.
10. Ubezpieczenie oraz dojazd uczestników Mistrzostw jest na Ich koszt własny.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione
w obiekcie przeprowadzania Mistrzostw.
12. Opiekę nad wszystkimi zawodnikami niepełnoletnimi podczas Mistrzostw sprawują:
rodzice, opiekunowie prawni, szkoleniowcy, trenerzy, wychowawcy lub opiekunowie.
13. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy ze zmiennym sportowym
obuwiem /bez białych koszulek/.
14. Każdy zawodnik Mistrzostw powinien posiadać własną rakietkę do gry w tenisa
stołowego.
15. W Mistrzostwach prowadzona będzie również klasyfikacja: Miejscowości, Gmin
oraz Szkół z powiatu świdwińskiego.
16. W Mistrzostwach przeprowadzane będą, tylko gry pojedyncze.
W przypadku małej ilości zgłoszonych osób nie wyklucza się przeprowadzenia
gier podwójnych czy mieszanych.

3/4

17. Mistrzostwa przeprowadzone będą w oparciu o przepisy gry w tenisa stołowego
PZTS.
18. Wszystkie mecze rozgrywane będą do trzech wygranych setów.
Ze względów czasowych, nie wyklucza się możliwości rozgrywania meczów do dwóch
wygranych setów.
19.
Mistrzostwa
rozegrane
będą
na
minimum
ośmiu
stołach:
Donic „Waldner Classic 25”.
20. Organizator zabezpiecza do gry, białe piłeczki plastikowe 40+.
21. Sędzia może pozwolić na rozgrywanie meczu inną piłeczką niż zabezpieczaną
przez Organizatora, tylko w przypadku gdy obydwoje zawodnicy wyrażą na to zgodę.
22. Pierwsze mecze przy stołach tenisowych sędziują osoby wskazane
przez Sędziego Głównego Mistrzostw, a następne osoby, które przegrały swój ostatni
mecz lub osoby wskazane przez Sędziego Głównego Mistrzostw.
23. Kwestie sporne w pierwszej kolejności rozstrzyga sędzia meczu przy stole.
24. Wątpliwości, sportowe sprawy sporne wynikłe w czasie trwania Mistrzostw,
ostatecznie rozstrzyga Sędzia Główny Mistrzostw.
25. System rozgrywek w Mistrzostwach zależny będzie od ilości zgłoszonych
zawodników w poszczególnej kategorii wiekowej (docelowo system rosyjski
– do dwóch przegranych meczy).
26. W losowaniu numerów do diagramu gier w poszczególnej kategorii wiekowej
będzie obowiązywać rozstawienie pierwszych czterech osób zgodnie z uzyskanymi
wynikami w I Otwartych Mistrzostwach Powiatu Świdwińskiego w Połczynie-Zdroju
w dniu 06.11.2021 r. Dla pozostałych zawodników nie będzie rozstawienia.
Ponadto zawodnicy z jednego klubu sportowego lub jednej szkoły nie spotkają się
w pierwszej rundzie gier (nie dotyczy systemu gier „każdy z każdym”) oraz w ramach
możliwości organizacyjnych będą znajdować się w różnych połówkach czy ćwiartkach
diagramu gier.
27. Każda osoba ma prawo wzięcia udziału w Mistrzostwach w jednej
(zgodnie ze swoim rokiem urodzenia) kategorii wiekowej.
Sędzia Główny Mistrzostw, może wyrazić zgodę na udział dziecka w drugiej wyższej
kategorii wiekowej dzieci lub młodzieży.
W przypadku nie wysokiej ilości osób zgłoszonych do kategorii Open, Sędzia Główny
Mistrzostw może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na udział osoby niepełnoletniej
lub osoby 45+ w kategorii „Open”.
28. Czas trwania Mistrzostw uzależniony będzie przede wszystkim od liczby
zgłoszonych wszystkich uczestników Mistrzostw (może się różnić od programu
minutowego).
29. Prawo do uszczegółowienia, interpretacji lub zmiany niniejszego Regulaminu
Mistrzostw należy do Sędziego Głównego Mistrzostw.

ORGANIZATOR
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