Regulamin Turnieju Tenisa Stołowego
- Dębe Wielkie – 2.02.2019r. 1. CEL TURNIEJU
 Celem Turnieju jest popularyzacja
tenisa
stołowego oraz aktywnego spędzania czasu
wśród mieszkańców gminy Dębe Wielkie.
2. ORGANIZATORZY
 Turniej organizowany jest przez:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w osobie
Dyrektora p. Rafała Wtulicha
 Pomysłodawcą rozgrywek jest Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski
 Sędzią głównym zawodów jest p. Katarzyna Gańko (radna Powiatu Mińskiego,
instruktor w sekcji tenisa stołowego GOSiR Dębe Wlk.)
3. UCZESTNICY
 Do wzięcia udziału w Turnieju zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Dębe
Wielkie.
 Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest brak przeciwwskazań lekarskich, strój
sportowy oraz obuwie na zmianę, na białej podeszwie (nie robiące śladów na
sportowej podłodze). W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda
rodzica/opiekuna.
4. PRZEBIEG TURNIEJU
 Turniej Tenisa Stołowego odbędzie się 2.02.2019r. w hali sportowej w Dębem
Wielkim.
 Czas rozpoczęcia Turnieju ustalono na godzinę 10.00.
 Rejestracja zawodników będzie możliwa w godzinach: 9:00- 9:45.
 Czas zakończenia Turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.
 Godziny rozgrywania poszczególnych rund i meczów ogłoszą Organizatorzy w trakcie
Turnieju. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS
i postanowieniami Organizatorów Turnieju. Sędziowie są wyznaczeni przez
Organizatorów. Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga
Organizator lub Sędzia Główny Turnieju.
 Turniej rozgrywany jest systemem zależnym od liczby zgłoszonych uczestników
(pucharowym, grupowym „każdy z każdym”, grupowo-pucharowym lub innym).
 O wyborze systemu decyduje Organizator po przyjęciu listy uczestników.
 Turniej rozgrywany będzie w grze pojedynczej w kategoriach:
a) Dzieci ze szkół podstawowych z kl. I-III (rocznik: 2009-2012)
b) Chłopcy ze szkół podstawowych z kl. IV-VI (rocznik: 2006-2008)
c) Chłopcy ze szkół podstawowych z kl. VII, VIII oraz z oddziałów gimnazjalnych (
rocznik: 2003-2005)
d) Dziewczęta ze szkół podstawowych z kl. IV-VI (rocznik: 2006-2008)
e) Dziewczęta ze szkół podstawowych z kl. VII, VIII oraz z oddziałów gimnazjalnych
(rocznik: 2003-2005)
f) OPEN Mężczyzn(rocznik: 2003 i starsi)

5. NAGRODY
 Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii otrzymują
dyplomy i pamiątkowe puchary.
6. POSTANOWIENIA DYSCYPLINARNE
 Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Turnieju oraz
Regulaminu Hali Sportowej.
- Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania obiektu hali sportowej i sprzętu
sportowego.
 Zawodnik może być ukarany za niesportowe zachowanie utratą punktów,
dyskwalifikacją w meczu oraz wykluczeniem z Turnieju. O karze decyduje
odpowiednio Sędzia Główny Turnieju lub Komitet Organizacyjny.

7. UWAGI TECHNICZNE
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu
sportowego.
 Uczestnik ma prawo rozgrywać mecze własną rakietą lub skorzystać ze sprzętu
udostępnionego przez Organizatora
 Zawodnik odpowiada materialnie za sprzęt udostępniony przez Organizatorów i
uszkodzony z winy zawodnika.
 Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów. Organizator może zdecydować o
skróceniu meczów eliminacyjnych do 2 zwycięskich setów. Sety rozgrywane są do 11
punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron
set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron.
8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim (ul. Warszawska 78B, 05-311 Dębe Wielkie).
 Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Beata Bartnicka (tel. 25 756 47 44, adres
email: iod@debewielkie.pl).
 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Gminnym Turnieju
Tenisa Stołowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na
podstawie umowy.
 Państwa dane osobowe przechowywane będą rok od zakończenia turnieju.
 Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału
w turnieju organizowanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem
Wielkim.

