Regulamin
drużynowego turnieju tenisa stołowego o puchar Przewodniczącego Mareckiego
Stowarzyszenia Gospodarczego
1. Cel turnieju
Propagowanie inicjatyw w zakresie działalności sportowej.
Tworzenie warunków do współdziałania podmiotów gospodarczych w Markach.
2. Organizatorzy
Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze.
Uczniowski Klub Sportowy "Struga" w Markach.
3. Termin i miejsce turnieju
Turniej odbędzie się w dniu 24 listopada 2007r. w Zespole Szkół nr 2 w Markach,
ul. Wczasowa 5.( Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strudze).
Rozpoczęcie rozgrywek godzina 9.00
4. Uczestnicy
Reprezentacje zakładów pracy, instytucji i szkół oraz rodzin (zmiana w regulaminie) z terenu
miasta Marki.
Drużyna składa się z 4 osób.
Drużynę mogą tworzyć wyłącznie osoby związane z podmiotem, który drużyna ta reprezentuje
(pracodawcy, pracownicy, członkowie statutowi, uczniowie, nauczyciele, najbliższa rodzina) i nie
biorące udziału w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego organizowanych przez PZTS.
Ostateczną listę uczestników i system rozgrywek zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
5. System rozgrywek
Drogą losowania reprezentacje zostaną podzielone na grupy.
Rozgrywki w grupach systemem "każdy z każdym". W meczu między drużynami zostanie
rozegranych 7 gier w kolejności: 3 single, debel, 3 single.
Przed rozpoczęciem meczu drużyna zgłasza zawodników do gry deblowej. Dobór zawodników do
gier singlowych odbędzie się drogą losowania. Mecz kończy się po uzyskaniu przez jedną z drużyn
4 punktów.
Każdy pojedynek będzie rozgrywany do 3 wygranych setów. W meczu zawodnik może rozegrać
najwyżej dwie gry. Przewiduje się nowy system – set do 11 punktów. W zależności od liczby grup
przeprowadzone zostaną dalsze zawody. Organizator zastrzega sobie prawo rozstawienia drużyn.
6. Termin i miejsce zgłoszenia
Zgłoszenie drużyny z podaniem imion i nazwisk zawodników podpisane przez upoważnioną osobę
przyjmowane są do dnia 21 listopada br. przez:
1. Tadeusza Skłodowskiego fax 761-51-63, tel.761-51-80 do 84, 0-601-801-803,
e-mail tadeusz.sklodowski@sklodowscy.pl lub pod adresem Marki, ul. Zakole 21
2. Jacek Orych tel. 601-861-021
e-mail: jacek@orych.pl
Wpisowe należy wpłacić do dnia 21 listopada na konto:
Uczniowskiego Klubu Sportowego Struga przy SP nr 5
SBO O/Marki 92 8015 0004 2002 8525 2020 0001
Opis wpłaty - darowizna na cele kultury fizycznej i sportu

Wpisowe wynosi tradycyjnie 300 zł. Wpisowe dla rodzin 80 zł.
Z wpisowego zwolnione są reprezentacje szkół.
7. Nagrody i wyróżnienia
Puchar Przewodniczącego Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.
Dyplomy za miejsca I-VI
Nagrody rzeczowe za miejsca I-III.
Nagroda główna – rzutnik multimedialny, który zostanie przekazany przez zwycięzcę na rzecz
szkoły wybranej drogą losowania spośród szkół uczestniczących w zawodach.
Jeżeli turniej wygra reprezentacja szkoły - nagroda przypadnie tej szkole.
Atrakcyjna nagroda dla rodziny, która uzyska najlepszy wynik.
8. Sprawy różne
Zawodników obowiązuje strój sportowy, koniecznie zmienne obuwie.
Sprawy sporne i nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.

Zarząd
Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

