REGULAMIN Turnieju charytatywnego - Memoriał im. Stacha Cichonia
1. ORGANIZATOR - TKKF UKLEJNA Myślenice
2. MIEJSCE I TERMIN ROZPOCZĘCIA GIER
-Hala Sportowa w Stróży przy gimnazjum nr 2, 32-431 Stróża k/Myślenic.
-Turniej zostanie rozegrany 24 lutego 2019 r. na 4 kortach.
-Wszystkie kategorie zaczynają o godz. 09:00
-Korty udostępnione od godz. 8:30
3. KATEGORIE
-SINGIEL MĘŻCZYZN/KOBIET KAT. OPEN – wszyscy bez ograniczeń,
-SINGIEL MĘŻCZYZN/KOBIET KAT. AMATOR - zawodnicy którzy nigdy nie figurowali
na listach rankingowych PzBad (www.pzbad.pl).
-DEBEL MĘŻCZYZN/KOBIET OPEN – analogicznie do kat. singlowych,
-DEBEL MĘŻCZYZN/KOBIET AMATOR – analogicznie do kat. singlowych,
-MIKST OPEN - analogicznie do kat. singlowych,
-MIKST AMATOR – analogicznie do kat. singlowych

4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
-Warunkiem startu jest wcześniejsze zgłoszenie się do danej kategorii, najpóźniej
do 22 lutego 2019 r. do godz. 22:00
-Minimalny wiek uczestnika - 16 lat,
-Zgłoszenia będą przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na
stronie www.mksbad.pl (dostępny od 1 lutego 2019).
-Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
-Aby dana kategoria była rozegrana musi być minimum 3 osoby lub 3 pary. Jeśli
nie będzie wymaganej liczby osób kategorie zostaną połączone.
-Uczestnik może grać w dwóch rodzajach gier.

5. LOSOWANIE
-losowanie odbędzie się w dniu 23.02.2019 r. o godz.18.00. Publikacja losowania i
planu gier na stronie tournamentsoftware.com do godz.20.00
6. OPŁATA STARTOWA (płatność na miejscu w dniu zawodów)
a) 30 zł – za start w grze pojedynczej
b) 20 zł – za start w grze podwójnej
SUMA OPŁAT STAROWYCH ZOSTANIE W CAŁOŚCI PRZEKAZANA DO KOMITETU
ORGANIZACYJNEGO MEMORIAŁU IM.STACHA CICHONIA Z PRZEZNACZENIEM NA
KONKRETNE CELE CHARYTATYWNE.
7. SYSTEM ROZGRYWEK
-Turniej zostanie rozegrany według przepisów PZBad w grach pojedynczych
i podwójnych do dwóch wygranych setów do 21 punktów. Organizator dopuszcza
zmianę systemu rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń.
-System rozgrywek grupowo pucharowy.
-Rodzaj lotki (nylonowa czy piórowa) jest ustalany przez zawodników przed
każdym meczem. W razie braku porozumienia pierwszeństwo ma lotka piórowa.
Kolejność lotek według rankingu PZBad. -Organizator zapewnia lotki nylonowe.
-Sędzia Główny: Piotr Skrzek-nr licencji: GL148
-Zawodnicy sędziują sobie mecze nawzajem.
8. NAGRODY
Z racji charytatywnego charakteru imprezy organizator nie przewiduje nagród.

Natomiast każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy medal za udział w
Memoriale.
W kategoriach zdobywcy miejsc od 1-3 otrzymują:
1 miejsce –dyplom
2 miejsce –dyplom
3 miejsce –dyplom
9. ZASADY OGÓLNE
-Organizator nie ubezpiecza startujących zawodników.
-Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia.
-Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w
zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w
rozgrywkach zawodników
-Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć, filmów ze swoim udziałem oraz
imienia i nazwiska wyłącznie dla celów organizacji turnieju i publikacji jego
wyników.
-Podczas rozgrywek organizator zapewnia kawę, herbatę i ciastka.
-Wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga organizator lub sędzia główny.
-Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.
-Wymagane jest czyste obuwie zamienne na niebrudzącej podeszwie.
-Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
-Wysłanie zgłoszenia na turniej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu!
Sporządzono dnia 15 stycznia 2019 r.
Kontakt:
Tomasz Proszek - tel. 609797867
Marta Jurek - tel. 602449830

