NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Podbeskidzie
zaprasza do udziału
członków związku wraz z rodzinami
do zawodów w „TRÓJBOJU RAKIETKOWYM”
o PUCHAR PRZEWODNICZACEGO ZARZĄDU REGIONU
I. ORGANIZATOR
NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” Region Podbeskidzie
43-300 Bielsko-Biała ul. Asnyka 19
www., e-mail:
II. CELE
upowszechnianie gry w tenisa stołowego
realizacja kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez Region
Podbeskidzie
integracja środowiska członków związku i ich rodzin
stworzenie możliwości do aktywnego wypoczynku oraz współzawodnictwa sportowego
propagowanie idei fair play

III. TERMIN i MIEJSCE

I EDYCJA
II EDYCJA
III EDYCJA

13.02.2016r. (sobota) tenis stołowy /Ligota k. Bielska-Białej/
kwiecień 2016r.
badminton /Luce Arena B-B/
czerwiec 2016r.
tenis ziemny /pływalnia „Start” B-B/

I EDYCJA
PROGRAM ZAWODÓW TENISA STOŁOWEGO - 13.02.2016
Zespół Szkół w Ligocie ul. Bielska 17
Zapisy do turnieju do dnia 05.02.2016 / potwierdzenie w dniu zawodów /
Rozgrzewka 9:00- do 10:00 / w trakcie rozgrzewki - losowanie meczów
Rozpoczęcie turnieju: 10:00
EDYCJA I - PROGRAM ZAWODÓW we wszystkich dyscyplinach
IV. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą wziąć udział członkowie związku i ich rodziny, którzy:
zapoznają się z regulaminem i zobowiążą się go przestrzegać
posiadają własny sprzęt do gry; zmienne obuwie, strój sportowy
opłacą wpisowe: 25,00 zł.
dokonają terminowego zgłoszenia do zawodów u organizatora najpóźniej 7 dni przed
datą rozpoczęciem turnieju / zgłoszenia są dokonywane za pośrednictwem macierzystej
organizacji związkowej /
przedstawią dokument tożsamości lub legitymację szkolną.
podpiszą stosowne oświadczenie o stanie zdrowia / w przypadku osób niepełnoletnich
oświadczenie podpisuje rodzic lub inna osoba prawna /

 spełniają następujące wymagania:
- zawodnicy amatorzy
- zawodnicy, którzy grają najwyżej w klasie okręgowej lub niżej, lub byli zawodnicy
mający co najmniej 3 lata przerwy w rozgrywkach polskich związków sportowych.

V. KATEGORIE WIEKOWE

GRUPA
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V

NAZWA GRUPY
młodzik 7 -14 lat
młodzież 15-19 lat
kobiety open
senior
20 - 50 lat
weteran 51 lat i >

ROCZNIKI
2002– 2009
2001 - 1997
1996 - 1966
1965 i starsi

VI. PUNKTACJA
1 m. 25 pkt.
2 m. 23 pkt.
3 m. 22 pkt.
4 m. 21 pkt.
5 m. 20 pkt.
6 m. 19 pkt.
7 m. 18 pkt.
8 m. 17 pkt.
9 – 12 m. 15 pkt.
13 – 16 m. 12 pkt.
17 – 24 m. 9 pkt.
25 – 32 m. 6 pkt.
33 – 48 m. 3 pkt.
49 – 64 m. 1 pkt.
VII. ZASADY
W/w zawodach będą obowiązywać przepisy Polskich Związków Sportowych, wszelkie spory
będzie rozpatrywał sędzia główny wraz z organizatorem zawodów.
VII. NAGRODY w poszczególnych turniejach tenis / tenis stołowy / badminton.
Zawodnicy, którzy zajmą w poszczególnych kategoriach wiekowych miejsca 2,3, otrzymają
pamiątkowe dyplomy, medale. Zwycięzcy kategorii otrzymają puchary
i dyplomy.
VII. NAGRODY w klasyfikacji generalnej / suma zdobytych punktów we wszystkich
dyscyplinach „Trójboju rakietkowego”/ miejsca 1,2,3, otrzymają puchary, dyplomy, nagrody
rzeczowe.
Klasyfikacja generalna będzie prowadzona zarówno indywidualnie jak i rodzinnie.
Do kat. rodzinnej zaliczać się będzie suma pkt. 2 osób biorących, we wszystkich turniejach
„Trójboju rakietowego”. Kat. rodzinna to konfiguracja np. rodzic-dziecko, dziadek-wnuk,
małżeństwo.

