Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska
NIP: 913-15-87-571, REGON: 020665758
Tel.: 884-676-151

REGULAMIN
TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO
O PUCHAR PREZESA OSiR

1.Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej
2. Cel Imprezy
•
•

promocja aktywnego wypoczynku
popularyzacja tenisa ziemnego wśród lokalnej społeczności

3. Termin i Miejsce
Turniej odbędzie się w dniu 21 lipca 2018 r. o godzinie 9:00 na kortach ziemnych przy ul. Konstytucji
3-go Maja 3 w Środzie Śląskiej
4. Zasady uczestnictwa
•
•

•
•

•
•

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: dyrektor@sredzkiparkwodny.pl lub w dniu
zawodów.
Ilość uczestników ograniczona – max 16 uczestników – decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większego zainteresowania turniejem istnieje możliwość powiększenia listy
uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania,
nr tel. kontaktowego oraz potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego.
Dokonanie opłaty na konto organizatora w kwocie 30 zł od uczestnika – płatne przelewem do
dnia 18 lipca 2018 r. na konto OSiR: Bank Pekao S.A. : 77 1240 1473 1111 0010 5339 0519
w tytule „Turniej tenisa”- imię i nazwisko uczestnika lub w dniu zawodów u organizatora.
W ramach wniesionej opłaty organizator zapewnia uczestnikowi dwie nowe piłki tenisowe na
jeden mecz, wodę mineralną oraz drobny poczęstunek.
Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.

5. System gry
•
•
•

System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu zgłoszeń (uzależniony jest od ilości
zawodników) i ogłoszony zostanie przed rozpoczęciem turnieju.
Uczestnicy zawodów sami sędziują swój mecz. Mecz może sędziować inny uczestnik turnieju,
za zgodą zawodników w danym meczu. W sytuacji spornej rozstrzygnięcia dokonuje sędzia
główny turnieju.
Mecze rozgrywane będą jednocześnie na dwóch kortach.
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6. Losowanie
•
•

Losowanie przeprowadzi sędzia główny przed rozpoczęciem turnieju w dniu 21 lipca 2018 r.
o godzinie 8:45.
Po losowaniu ogłoszone zostaną wyniki oraz planowane godziny rozgrywania poszczególnych
meczów.

7. Nagrody
Dla finalistów gier (najlepsza trójka zawodników) w turnieju przewidziane są puchary i dyplomy.
Dla pozostałych uczestników dyplomy za uczestnictwo.
8. Postanowienia końcowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje organizator zawodów.
Start w turnieju równoznaczny jest ze zgodą zawodnika na przetwarzanie jego danych
osobowych i publikacji wizerunku w materiałach związanych z Turniejem.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionego regulaminu i przyjętego
systemu rozgrywek oraz zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje
się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem turnieju.
Do każdego meczu organizator zapewnia komplet piłek ( 2szt.)
Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników
powstałe w trakcie turnieju.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które
uniemożliwiłyby rozegranie imprezy.
Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zawodów należy zgłaszać do Organizatora.
Każdy zawodnik zgłaszający się jako uczestnik turnieju akceptuje jednocześnie treść
przedstawionego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 885 130 885.

