MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 W POZNANIU ORGANIZUJE
ROZGRYWKI W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNYM
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


turniej o mistrzostwo szkół podstawowych w tenisie stołowym
indywidualnym w dniu 24.01.2015 r., godz. 10:30

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I REGULAMIN TURNIEJU
W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNYM SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH

CELE I ZADANIA
1.
2.
3.
4.

Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży.
Wdrażanie do aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.
Propagowanie sportu na obiektach MDK Nr 1 w Poznaniu.
Zachęcanie do udziału w zajęciach pozaszkolnych o profilu sportowym dzieci
i młodzieży z różnych środowisk społecznych.

ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu
Paweł Woźny - nauczyciel w MDK Nr 1 w Poznaniu
Rafał Zachara - nauczyciel w MDK Nr 1 w Poznaniu
TERMINY I MIEJSCE
24.01.2015 r., godz. 10:30
Sala sportowa MDK NR 1 w Poznaniu, ul. Droga Dębińska 21 (Budynek E)

WARUNKI UCZESTNICTWA
Organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych.
Zgłoszenia przyjmują nauczyciele podczas prowadzenia codziennych zajęć sportowych oraz
w dniu rozpoczęcia turnieju.
SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA
a) turniej zostanie rozegrany systemem „ każdy z każdym” ( round robin ),
b) o kolejności miejsc zadecyduje suma uzyskanych punktów:
za zwycięstwo zawodnik otrzyma - 2 punkty,
za porażkę w rozegranym meczu – 1 punkt,
a w przegranym walkowerem – 0 punktów,
c) o końcowej kolejności miejsc w tabeli wyników będą decydowały kolejno:
- ilość punktów,
- stosunek setów.
W przypadku tej samej ilości punktów o kolejności miejsc zadecyduje dodatkowy mecz.
Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru systemu rozgrywek podejmie Organizator przed
zawodami – w zależności od ilości uczestników i możliwości organizacyjnych.
Ogłoszenie wyników i rozdanie pucharów, dyplomów oraz drobnych nagród rzeczowych
nastąpi po zakończeniu turnieju.

NAGRODY
Zawodnicy z miejsc: I - III otrzymają puchary, dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
W sytuacjach spornych wyłączność interpretacji przepisów i regulaminu należy do sędziego
głównego turnieju oraz Organizatora.

