Regulamin TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO UŁ oraz UMED
1. Organizatorem turnieju jest ROA UŁ.
2. Zawody odbędą się w dn. 17.05.2017 od godziny 18:00 w XI Domu Studenta .
3. Warunki uczestnictwa:


Prawo do zawodów mają osoby posiadające status studenta, mieszkańcy
osiedla Lumumbowo, którzy wysłali swoje zgłoszenie na adres e-mail
tenis.juwenalia.2017@gmail.com



Do zawodów mogą zgłaszać się zarówno kobiety jak i mężczyźni, rywalizacja
będzie odbywać się w osobnych kategoriach dla kobiet i mężczyzn;



Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 14.05.2017;



Limit uczestników to 12 kobiet i 12 mężczyzn, o zakwalifikowaniu decyduje
kolejność zgłoszeń;



W zgłoszeniu należy zawrzeć: imię i nazwisko, wydział, numer albumu oraz
akademik, w którym aktualnie zamieszkuje student;



W temacie maila należy podać „Zgłoszenie do turnieju w tenisa stołowego”



Wszystkie zgłoszenia nadesłane po 14.05.2017 będą ignorowane;



Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo;



Każdy z uczestników jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
Uczestnik, który przystępuje do turnieju oświadcza również, że nie ma
przeciwwskazań lekarskich do aktywności fizycznej i jest świadomy/a ryzyka
kontuzji i innych zagrożeń związanych z uczestnictwem w turnieju;



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na
zdrowiu uczestników.

4. Udział w zawodach jest bezpłatny.
5. System zawodów:


Zawody będą rozgrywane w systemie pucharowym (tzw. systemem knockout). Rywalizacja polega na bezpośrednich pojedynkach między uczestnikami.
Uczestnicy rozgrywają mecze pomiędzy sobą, po których zwycięzca
kwalifikuje się do dalszych gier, pokonany odpada z rywalizacji. ;



W toku rozgrywek zostaną wyłonieni zwycięzcy zajmujący kolejno I, II i III
miejsce;



Wszelkie powstałe w trakcie rozgrywek spory zostają rozstrzygnięte przez
organizatorów;



Jeżeli

w

trakcie

zawodów
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pomiędzy
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organizatorzy maja prawo dyskwalifikacji obu zawodników;


Jeżeli w trakcie rozgrywania danego meczu będą ingerowały osoby trzecie,
organizatorzy są upoważnieni do dyskwalifikacji danego uczestnika bądź
powtórzenia danego meczu;



Kolejność meczy ustalona będzie metodą losową;



Zawodnicy będą grać w systemie do 2 zwycięstw w setach;



Set rozgrywany jest do momentu osiągnięcia przez zawodnika 11 punktów
oraz uzyskania 2-punktowej przewagi;



Zawody rozgrywane będą wedle idei fair play.

6. Postanowienia końcowe:








W przypadku niestosowania się zawodnika do zasad zawartych w regulaminie,
organizatorzy mają prawo do weryfikacji wyniku zawodów bądź
dyskwalifikacji danego uczestnika;
Zgłaszając się do zawodów zawodnik automatycznie akceptuje wszystkie
warunki tego regulaminu;
Organizatorzy mają prawo sprawdzenia legitymacji studenckich zawodników;
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w miejscu
rozgrywania zawodów;
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie, zarówno przed, jak i w trakcie trwania turnieju;
Kwestie nieuwzględnione w regulaminie regulują organizatorzy.

