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R     E     G     U     L     A     M     I     N  

I.   Cel

• Popularyzacja tenisa sto owegoł  w ródś  m odzie ył ż  szkolnej

• Wy onieniał  mistrza szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego

II.   Organizator

• Gminny O rodekś  Kultury w Somoninie

Turniej organizowany ze rodkówś  Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wspó organizatorzy:ł
• Urz dą  Marsza kowskił  Województwa Pomorskiego

• Rada Krajowe Zrzeszenia Ludowe Zespo ył  Sportowe w Warszawie

• Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespo ył  Sportowe w Gda skuń
• Starostwo Powiatowe w Kartuzach

III.   Patronat nad turniejem obj :ął     Starosta Powiatu Kartuskiego
                                                                                      Wójt Gminy Somonino

IV.   Termin i miejsce

• Zawody odb dę ą się 22 marca 2019 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej

w Gor czynieę
• Sekretariat czynny b dzieę  od godz. 8.30  - mo liwoż ść przeprowadzenia rozgrzewki

• Otwarcie i losowanie  - godzina 9.30

• Gry – godzina 9.45

• Do dnia 18 marca br. nale yż  potwierdzić udział w zawodach

V.     Kategorie wiekowe

1.     Kategorie  

Lp. Kategoria Klasa
1 DZIEWCZ TAĘ I –II
2 CH OPCYŁ I – II
3 DZIEWCZ TAĘ III – IV
4 CH OPCYŁ III - IV

2. Ka dyż     powiat     mo eż     wystawić     dru ynż ę     sk adaj cł ą ą     się     z     4     zawodników   – najlepiej po 

jednej osobie z ka dejż  kategorii wiekowej b dą ź w dowolnie wybranych kategoriach 

wiekowych, które zosta ył  wy onioneł  w wyniku turnieju powiatowego
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VI.   Warunki uczestnictwa w zawodach

1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest;

1.1 posiadanie wa negoż  badania lekarskiego, okre laj cegoś ą  zdolność do

     udzia uł  w zawodach

1.2     posiadanie przepisowego sprz tuę  i stroju sportowego

VII.   Sposób przeprowadzenia zawodów

1. W turnieju obowi zujeą  warto cioweś  rozstawienie zawodników wed ugł  nast puj cychę ą  zasad;

1.1     w rozgrywkach zawodników kojarzy się w uk adył  par zgodnie 

          z przeprowadzonym losowaniem;

1.2    losowanie zostanie oparte o aktualną Wojewódzką Listę Rankingową     
          juniorów;

    1.3  przy losowaniu zawodników nale yż  przestrzegać zasady, aby zawodnicy    

                    tego samego powiatu byli maksymalnie oddaleni od siebie,

                         tzn., aby znajdowali się - w zale no ciż ś  od liczby- w innych po ówkachł  

                         (przy 2 zawodnikach), w ró nychż  wiartkachć  przy 4 zawodnikach;

2. System rozgrywek uzale nionyż  jest od ilo ciś  zg oszonychł  zawodników;

VIII.   Klasyfikacja i punktacja

1.  Prowadzona jest klasyfikacja indywidualna dziewcz tą  i ch opcówł  w czterech 

wymienionych kategoriach wiekowych

2.  Prowadzona jest klasyfikacja dru ynoważ  wed ugł  nast puj ceję ą   punktacji;

Miejsce Punkty Miejsce Punkty
I 6 IV 3
II 5 V 2
III 4 VI 1

             3.  cznaŁą  suma zdobytych punktów okre liś  miejsce poszczególnych dru ynż
w ko cowejń  klasyfikacji
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IX.   Nagrody



1. Indywidualne

I  miejsce                 -     puchar, pami tkowyą  dyplom, nagroda rzeczowa
II miejsce                -     pami tkowyą  dyplom, nagroda rzeczowa
III  miejsce              -     pami tkowyą  dyplom, nagroda rzeczowa
IV, V, VI miejsce     -    pami tkoweą  dyplomy, nagroda rzeczowa

2. Dru ynoweż

I miejsce       -  Puchar Starosty Powiatu Kartuskiego
II miejsce     -  Puchar Wójta Gminy Somonino
III miejsce    -  Puchar Przewodnicz cegoą  Pomorskiego Zrzeszenia  Ludowe
                         Zespo ył  Sportowe w Gda skuń
IV miejsce    -  Puchar Dyrektora Gminnego O rodkaś  Kultury 

                                           w Somoninie
                  V miejsce     - Puchar Prezesa Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś Kaszubska” 

                                           w Somoninie

X.   Pozosta eł  informacje

1. W trakcie gier obowi zują ą przepisy PZTS
2. Uczestnicy przyje d ajż ż ą na w asnył  koszt
3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialno ciś  za odzież osobistą i ekwipunek 

uczestników zawodów
4. Powiaty zg aszaj ceł ą  dru ynyż  do dzia uł  w zawodach są odpowiedzialne za ubezpieczenie 

zawodników i trenerów od nast pstwę  nieszcz liwychęś  wypadków
5. Komisję s dziowskę ą zapewniają organizatorzy turnieju
6. Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga s dziaę  g ównył  zawodów
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian przed 

rozpocz ciemę  rozgrywek

XI.   Kontakt

Gminny O rodekś  Kultury w Somoninie
 ul. Ceynowy 1a, 83 - 314 Somonino

  tel./fax (058) 684-11-26 w godz. 8.00 – 18.00 (od poniedzia kuł  do pi tku)ą
             e-mail: gok@somonino.pl
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