REGULAMIN I MISTRZOSTW
FIRM IT W TENISIE STOŁOWYM
§ 1.
1.

2.

Organizatorem Turnieju Tenisa – I MISTRZOSTW FIRM IT W TENISIE STOŁOWYM (dalej „Turniej”) jest
Akanza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
23/35, 20-091 Lublin oraz Uczniowski Klub Sportowy Ruch Lublin z siedzibą w Lublinie ul. Szmaragdowa
36/150, 20-570 Lublin.
Celem Turnieju jest:
a. stworzenie widowiska sportowego na poziomie amatorskim i profesjonalnym;
b. zintegrowanie społeczności IT;
c. promocja tenisa stołowego wśród dzieci i przedstawienie oferty szkoleniowej w Lublinie;
d. promocja programowania wśród dzieci i przedstawienie oferty w tym zakresie;
e. cel charytatywny;
f. propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
§ 2.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

W Turnieju może brać udział każdy kto:
a. jest pracownikiem lub współpracownikiem firmy IT, lub
b. jest studentem lub pracownikiem naukowym na kierunku Informatyka, lub
c. jest pracownikiem jednostek samorządowych współpracujących z branżą IT;
d. dokonał zgłoszenia uczestnictwa w sposób określony w ust. 2 poniżej;
e. nie występował w najwyższej klasie rozgrywek: superlidze lub I lidze państwowej na 3 lata wstecz od
Turnieju.
Zgłoszenia udziału w Turnieju są przyjmowane elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego
zewnętrznego serwisu evenea.pl.
Zgłoszenie udziału drużyny jest wymagane dla możliwości wzięcia udziału w rozgrywkach przez drużynę.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy uczestnik spełnia wymagania przedstawione w § 2
ust. 1. Jeżeli nie zostanie przedstawiony wiarygodny dowód, Organizator może odmówić udziału
uczestnika lub drużyny w Turnieju.
Nazwa drużyny jest nazwą firmy/instytucji, którą reprezentują zawodnicy. W przypadku kilku drużyn
z jednej firmy/instytucji do nazwy drużyny dopisany zostanie numer porządkowy.
Organizator zastrzega, iż liczba uczestników Turnieju jest ograniczona. Organizator ma prawo odmowy
przyjęcia zgłoszenia do udziału w Turnieju bez podania przyczyny.
§ 3.

Koszt udziału w Turnieju wynosi:
a) kwotę 200,00 zł za drużynę obejmującą uczestnictwo w Turnieju;
b) kwotę 240,00 zł za drużynę obejmującą uczestnictwo w Turnieju oraz udział jednej osoby w
imprezie towarzyszącej (tzw. afterparty).
c) Kwotę 280,00 zł za drużynę obejmującą uczestnictwo w Turnieju oraz udział dwóch osób
w imprezie towarzyszącej (tzw. afterparty).
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§ 4.
Turniej rozgrywany jest w dniu 17 marca 2019 roku w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Bystrzyca” w Lublinie (dalej „MOSiR”) przy al. Zygmuntowskich 4, 20-210 Lublin.
Turniej będzie rozgrywany w systemie grupowym: grupy po 4 drużyny w każdej. Dwie pierwsze drużyny
awansują do walki o miejsca 1-16. Rywalizacja po wyjściu z grupy odbędzie się w systemie pucharowym.
Dwie ostatnie drużyny z grup zagrają o dalsze miejsca również w systemie pucharowym. Na pojedynek
drużyn składa się mecz do 3 zdobytych punktów, gdzie wygrana pojedynczego meczu to jeden punkt.
W rozgrywce pomiędzy dwoma zawodnikami (singiel) i w grze podwójnej (debel) będzie obowiązywała gra
do trzech wygranych setów do 11 punktów. Pojedynek drużyna vs. drużyna będzie wyglądał następująco:
A-X
B-Y
Debel: A/B - X/Y
B-X
A-Y
Ze względów organizacyjnych, takich jak w szczególności ostateczna liczba uczestników Organizator może
zdecydować o zmianie systemu rozgrywania meczów, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
Losowanie grup odbędzie się 16 marca 2019 r. o godzinie 20:00 w hali MOSiR. Obecność przy losowaniu
nie jest obowiązkowa.
Wszyscy uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przybycia na miejsce zawodów w dniu 17 marca 2019
roku, o godzinie 9:00.
Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do posiadania stroju i obuwia sportowego. Zakazuje się gry w białych
koszulkach oraz noszenia odzieży z obraźliwymi napisami bądź grafikami.
Uczestników obowiązuje punktualna obecność o wyznaczonej godzinie gry. Ponad 15 minutowe
spóźnienie liczone od chwili wywołania meczu oznacza walkower. Rozgrzewka przed każdym meczem
trwa do 10 minut.
§ 5.
Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Wskazane jest przeprowadzenie badań
lekarskich przed Turniejem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestników Turnieju.
§ 6.
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Podczas udziału w Turnieju każdy zawodnik zobowiązany jest zachowywać się godnie, z szacunkiem dla
innych zawodników i sędziów oraz zgodnie z duchem sportowej rywalizacji, kulturą i dobrymi obyczajami.
Niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania sprzeczne z zasadami określonymi w ust. 1, w szczególności
umyślne naruszanie reguł tenisa stołowego, zachowania zmierzające do wyrządzenia krzywdy
współzawodnikom, używanie słów wulgarnych i obelżywych czy nierespektowanie uwag i decyzji sędziów
zawodów sportowych.
Za nieprzestrzeganie powyższych zasad uczestnik może zostać ukarany upomnieniem, wykluczeniem
z zawodów w danej dyscyplinie, a także wykluczeniem z udziału w Turnieju.
Karę upomnienia i wykluczenia z zawodów wymierza Organizator na wniosek sędziego.
§ 7.
Uczestnicy Turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza
obiektu lub Organizatora Turnieju.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas trwania Turnieju.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników odbywa się na koszt własny.
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§ 8.
Każdy uczestnik, składający zgłoszenie do udziału w Turnieju przyjmuje do wiadomości postanowienia
niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga niniejszy Regulamin, upoważnionym
do wydawania decyzji jest przedstawiciel Organizatora lub upoważniona przez niego osoba.
Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Załączniki:

 Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna

