Gala tenisa stołowego – Wiśniowa Góra 2018
GOSiR RELAKS w Wiśniowej Górze, ul Tuszyńska 113
Program:

Sobota, 19 maja 2018
Otwarte Mistrzostwa Województwa Łódzkiego amatorów

Uczestnictwo:
AMATORZY – tylko zawodnicy niezrzeszeni w klubach (bez licencji PZTS) od co najmniej pięciu lat
Godz. 10:30 - losowanie
Godz. 11:00 – rozpoczęcie gier

Niedziela, 20 maja 2018
Otwarte Mistrzostwa Andrespola

Uczestnictwo:
TURNIEJ OPEN – zagrać każdy może
Godz. 10:30 - losowanie
Godz. 11:00 – rozpoczęcie gier

System rozgrywania: uzależniony od liczby grających, ale każdy rozegra, minimum 4 gry.
Zgłoszenia: drogą telefoniczna (sms) lub mailową. W zgłoszeniu podajemy, nazwisko i imię, miejscowość
(klub), oraz dane do kontaktu (tel. email).
Termin zgłoszeń do zawodów sobotnich - piątek godzina 18:00.
Termin zgłoszeń do zawodów niedzielnych - sobota godzina 18:00.
Uwaga. O ile nie będzie to kolidowało z przyjętym systemem rozgrywania, będzie można się zapisać jeszcze w
miejscu zawodów
Kontakt:
tel. 603 973 628 mail: waldic60@gmail.com
Warunki gry: Zawody rozegrane zostaną na 12 stołach, piłeczki białe Kingnik 40+ **
Nagrody:
Trofea sportowe za miejsca 1-3
Nagrody finansowe i rzeczowe w TURNIEJU OPEN (m1-4)
Nagrody rzeczowe w turnieju AMATOR
Gwarantowana pula nagród - 1200zł. Przy frekwencji powyżej 32 osób na turniej będzie odpowiednio więcej.
Przybliżony podział turniejowy: sobota 1/3, niedziela 2/3.
Przybliżony podział miejscowy:
1 miejsce - 40%
2 miejsce - 30%
3 miejsce - 20%
4 miejsce - 10%
Wpisowe:
AMATORZY – 10zł
TURNIEJ OPEN – 20zł
Czynny będzie gorący bufet, a w nim między innymi kiełbasa i kaszanka na gorąco.
Uwagi:
• zawody są dla osób od 16 lat
• warunkiem uczestnictwa jest podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia zezwalającym na udział w zawodach,
graniu na własną odpowiedzialność oraz zgodzie na publikację swojego wizerunku w reportażach z turnieju i
opłacenie wpisowego w wyznaczonym terminie
• osoby, które się zgłoszą, ale zrezygnują z udziału proszone są o niezwłoczne powiadomienie o tym
organizatora
• 30 min przed rozpoczęciem gier danej kategorii kończymy weryfikację zgłoszeń – o tej godzinie będą
skreślane osoby z nieopłaconym wpisowym i rozpocznie się losowanie.
• oficjalna strona internetowa zawodów: http://www.lltsaiw.pl/
• grający sami pokrywają koszty uczestnictwa (organizatorzy nie wystawiają potwierdzenia opłaty wpisowego
dla klubów)
• obowiązują przepisy gry ITTF, ale jeśli może wprowadzić modyfikacje głównie związane z systemem grania,
chodzi o np. o rozgrywanie niektórych gier do 2 wygranych setów
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przebieralniach.
• wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decydują Sędzia Główny Zawodów i Organizator

Organizatorzy i Sponsorzy
Urząd Gminy ANDRESPOL U, GLKS ANDRESPOLIA,
Jarosław ŁUGOWSKI, Przemysław Przesmycki, Sylwester ŻYWOTEK
DO GRONA SPONSORÓW MOŻNA DOŁĄCZYĆ
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W imieniu organizatorów, Waldemar Ciesiołkiewicz

