TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA GMINY OPATÓWEK
gry w tenisa stołowego

„ ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO”
Cele turnieju:
-

wyuczenie prawidłowych postaw życiowych

-

wyuczenie zdrowych postaw rywalizacji

-

wzbudzenie wśród dzieci i młodzieży motywacji do życia bez nałogów

-

wychowywanie poprzez system nagród

-

wskazanie prawidłowych wartości życia jakim jest sport

-

wyuczanie postawy nie muszę ale chcę

-

rozwój osobistego doskonalenia umiejętności społecznych

-

rozwój sprawności fizycznej

-

promocja atrakcyjnego zdrowego stylu życia

-

popularyzacja gry w tenisa stołowego

-

realizacja systemu profilaktyki gminnej w odniesieniu do uzależnień

-

wspieranie głównych czynników chroniących rodzinę

-

wspomaganie rodzin w procesie wychowania dzieci

Realizacja zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi na terenie Gminy Opatówek na rok 2020.

Regulamin turnieju gry w tenisa stołowego
Patronat nad turniejem sprawuje Burmistrz Gminy Opatówek
Pan Sebastian Wardęcki
Organizatorzy
-

GOPS Opatówek

-

Szkoła Podstawowa w Opatówku

-

Związek Gminny OSP

-

OSP Trojanów

-

Urząd Miejski Gminy Opatówek

Termin i miejsce
-

Turniej odbędzie się na Hali Widowiskowo - Sportowej im. Polskich Olimpijczyków
w Opatówku w dniu 08.02.2020r. o godzinie 9:00. Zakończenie rozgrywek,
podsumowanie i rozdanie nagród odbędzie się około godz. 15:00.

Uczestnictwo
-

Uczestnikami turnieju mogą być członkowie MDP i OSP, mieszkańcy sołectw, uczniowie
szkół oraz przedstawiciele innych organizacji pozarządowych działających na terenie
gminy Opatówek. W/w jednostki są tzw. zgłaszającymi uczestników.

-

Zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem
stwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna).

-

Zawody odbędą się w następujących kategoriach:
• rocznik 2007r. i wyżej – dziewczęta i chłopcy (13 lat i poniżej)
• rocznik 2006 do 2004 – dziewczęta i chłopcy (14-16 lat)
• rocznik 2003 do 1999 – dziewczęta i chłopcy (17-21 lat)
• rocznik 1998 do 1990 - kobiety i mężczyźni (22 - 30 lat)
• rocznik 1989 do 1980 - kobiety i mężczyźni (31 - 40 lat)
• rocznik 1979 do 1970 - kobiety i mężczyźni (41 - 50 lat )
• rocznik 1969 i niżej - kobiety i mężczyźni (51 lat i powyżej)
Zgłaszający ma prawo zgłosić maksymalnie 4 osoby z każdej kategorii wiekowej i płci uczestnik turnieju może być zgłoszony tylko przez 1 zgłaszającego.

-

Każdy zawodnik winien posiadać własną rakietkę tenisową do gry.

-

Obowiązuje obuwie sportowe - płaska biała podeszwa buta.

-

Każdy podmiot zgłaszający drużynę obowiązkowo wskazuje imiennie sędziego
pomocniczego

Zgłoszenia
1. Zgłoszenia

ilościowe

(imienne)

przyjmowane

będą

do

dnia

06.02.2020r.

tj. czwartek przez GOPS Opatówek: P. Adelę Pokojowczyk, P. Agatę Urbańską
i P. Joannę Sieradzką, tel. kont. (0-62) 7618425. (Zał. nr 1)
2. W dniu Turnieju tj. 08.02.2020r. w godz. 8:00 - 8:30 prosi się o osobiste zgłoszenie
do sędziego głównego wcześniej zgłoszonych zawodników każdego podmiotu wraz
z opiekunem w celu potwierdzenia przybycia na Turniej. Jest to ostateczny termin
korekt i zgłoszeń uczestników. Niezgłoszenie się zawodników dyskwalifikuje
z zawodów gry w tenisa stołowego.

3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia rodzica
(opiekuna) o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w turnieju. (Zał. nr 2)

Sposób przeprowadzenia
Sposób przeprowadzenia turnieju zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń ilościowych
(imiennych).
System rozgrywek określa sędzia główny w zależności od ilości zgłoszonych uczestników
oraz możliwości technicznych.
Organizatorzy zapewniają dla uczestników turnieju posiłek regeneracyjny w tym napoje.

Nagrody
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca
(w klasyfikacji generalnej w kategoriach dziewczęta/kobiety i chłopcy/mężczyźni zwycięzcy
otrzymają puchary).
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy za udział w turnieju oraz drobne upominki.

Zasady finansowania
Koszty organizacyjne turnieju pokrywają organizatorzy.

Uwagi końcowe
1. OSP Trojanów w związku ze współorganizacją turnieju otrzymają w użytkowanie
protokołem zdawczo odbiorczym stół do gry w piłkarzyki oraz maty do ćwiczeń
do realizacji zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Postanowienia
szczegółowe zostaną zawarte w w/w protokole.
2. Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za ewentualnie zgubione lub zniszczone rzeczy osobiste
uczestników w trakcie turnieju.
4. Podmioty zgłaszające zapewniają uczestnikom turnieju transport we własnym zakresie.
5. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne, a także ogólne ubezpieczenie
zawodników.
6. Uczestnicy winni są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz biorą w nim udział
na własną odpowiedzialność.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji i dokonania zmian
w regulaminie turnieju.

Zał. nr 1

Zgłoszenie na TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA GMINY
OPATÓWEK
gry w tenisa stołowego
„ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO ”
Opatówek 08.02.2020r.

L.p.

Imię i nazwisko

Pesel

Kategoria

Jednostka OSP

wiekowa

Sołectwo
Szkoła
Org. pozarządowa

1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko sędziego pomocniczego………………………………………………………

…………………………….
podpis osoby upoważnionej

Zał. nr 2
Zgoda rodziców na udział dziecka
w Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy Opatówek
gry w tenisa stołowego
„ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO ”
w dniu 08.02.2020r.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.................................................................................................................

w Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy Opatówek w dniu 08.02.2020r. gry
w tenisa stołowego.
Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, i nie ma żadnych przeciwwskazań na udział w turnieju.
W dniu turnieju zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca zbiórki.

................................................
data

.........................................................................................
podpis rodziców/opiekunów

Zał. nr 2
Zgoda rodziców na udział dziecka
w Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy Opatówek
gry w tenisa stołowego
„ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO ”
w dniu 08.02.2020r.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.................................................................................................................

w Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy Opatówek w dniu 08.02.2020r. gry
w tenisa stołowego.
Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, i nie ma żadnych przeciwwskazań na udział w turnieju.
W dniu turnieju zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca zbiórki.

................................................
data

.........................................................................................
podpis rodziców/opiekunów

