REGULAMIN
TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH
SEJNY 2018
Organizator: Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach
Współorganizator: Urząd Miasta w Sejnach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Sejnach
Termin i miejsce: 29 wrzesień 2018 r., Hala Expo, Sejny, ul Łąkowa 26, 16-500 Sejny
Cel organizacji imprezy
1. Popularyzacja sportu w regionie północno-wschodnim, oraz na terenach wiejskich.
2. Upowszechnianie tenisa stołowego wśród zawodników niepełnosprawnych.
3. Kształtowanie zdrowego stylu życia oraz wyrobienie nawyku dbania o kondycję fizyczną, jak również
kształtowanie wśród niepełnosprawnych zdrowej rywalizacji poprzez umiejętność podejmowania
współzawodnictwa .Rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.
4. Pokazanie społeczeństwu umiejętności osób niepełnosprawnych.
Warunki uczestnictwa
1) Uczestnikami turnieju będą osoby niepełnosprawne poruszające się na standardowych wózkach inwalidzkich
bez przeróbek w kategorii:
a) tetraplegia,
b) paraplegia,
c) inne osoby niepełnosprawne o różnej niepełnosprawności.
oraz
2) Osoby niepełnosprawne zrzeszone w organizacjach sportowych lub stowarzyszeniach, a także osoby
indywidualne nigdzie nie zrzeszone (reprezentujący poziom początkujący i średni).
3) Zawodników obowiązuje posiadanie - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grup KIZ.
4) Uczestnikami turnieju tenisa nie mogą być osoby zrzeszone w Polskim Związku Tenisa Stołowego.
Sposób przeprowadzania zawodów
Turniej rozegrany będzie w trzech kategoriach:
1) kategorii indywidualnej na wózkach (tetraplegia, paraplegia)
2) kategorii indywidualnej - różne niepełnosprawności
- KOBIETY
- MĘŻCZYŹNI
3) kategorii drużynowej - 3 osoby (tetraplegia, paraplegia, różne niepełnosprawności)
Termin i miejsce zawodów
1) Turniej zostanie przeprowadzony w dniu:
29 wrzesień 2018 r. (sobota), Hala Expo, Sejny, ul Łąkowa 26, 16-500 Sejny
2) Sprawy finansowe:
- koszty posiłku oraz koszty związane z organizacją turnieju pokrywa organizator,
- koszt przejazdu pokrywa organizacja lub uczestnicy.

Nagrody
1) Turniej indywidualny w kategorii na wózkach za miejsca I ,II, III - medale i nagrody
2) Kategoria indywidualnie (kobiety, mężczyźni) za miejsce I, II, III - medale, nagrody
3) Turniej drużynowy: za miejsce I, II, III - medale i puchary
Program zawodów
930 - 1000 - przyjazd i rejestracja ekip
1000 - zbiórka i przygotowanie ekip do ceremonii otwarcia turnieju
1010 - ceremonia otwarcia Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych; uroczyste otwarcie
1030 - 1330 - rozpoczęcie gier przy stołach
1500 - dekoracja zawodników, ceremonia zamknięcia; obiad
Postanowienia końcowe
1. Drużyny przyjeżdżają na koszt własny.
2. Ubezpieczenie zawodników zapewniają placówki delegujące.
3. Zawodnicy powinni posiadać zmienne obuwie sportowe i rakietkę oraz tabliczkę z nazwą swojej
organizacji.
4. Drużyna może liczyć maksymalnie 5 zawodników + opiekun.
5. O systemie rozgrywek decyduje organizator w zależności od ilości zgłoszeń. Ostateczna interpretacja
regulaminu należy do organizatora.
6. Konkurencje osób na wózkach uczestniczące w turnieju będą miały utworzoną oddzielną grupę.
7. Wszyscy zawodnicy za uczestnictwo w turnieju otrzymają pamiątkowe upominki.
8. Każdy zawodnik powinien posiadać zgodę rodzica/opiekuna na uczestnictwo w zawodach i zgodę lekarza
(w przypadku braku zgody lekarza, zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność).
9. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 24 WRZEŚNIA 2018 r. na
adres e-mail: rsonsejny@wp.pl
10. Kartę zgłoszeniową proszę wypełnić komputerowo (wyeliminowanie błędów w nazwiskach).
11. Formularz zgody rodzica/opiekuna oraz zgodę lekarza (oświadczenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu
zawodów w czasie rejestracji ekip).
12. Istnieje możliwość zmiany zawodnika po zgłoszeniu o tym fakcie organizatora najpóźniej dwa dni przed
rozpoczęciem turnieju.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Barbara Miszkiel pod numerem 87 5173 416.

Organizator

