REGULAMIN TRÓJBÓJ RAKIETKOWY
1. Cel i założenia imprezy:
• Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu,
• Integracja środowiska sportowego w regionie,
• Popularyzacja dyscyplin rakietkowych: tenis ziemny, stołowy, badminton,
• Wyłonienie najlepszych zawodników w regionie.
2. Organizator:
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o.,
ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
• Osobą odpowiedzialną z ramienia Spółki za organizację turnieju jest
Bogdan Wasilonek, tel.: 603 466 536,
3. Termin, miejsce i program rozgrywek:
• 10 października 2021
• boisko wielofunkcyjne MOSIR ul. Wyszyńskiego 56
• harmonogram gier*:
godz. 9.30-10.00 zgłoszenia i rozgrzewka,
godz. 10.00-15.00 pojedynki grupowe,
godz. 15.00-18.00 faza pucharowa od ¼ do finału,
godz. ok.18.00 zakończenie zawodów-wręczenie pucharów i nagród.
*harmonogram rozgrywek może się zmienić w zależności od liczby zgłoszonych zawodników

4. Zasady i warunki udziału:
• Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w dniu zawodów w godzinach
9.30 – 10.00,
• Udział w zawodach jest bezpłatny,
• Minimalna liczba osób biorących udział w Turnieju to 6 osób, maksymalna 30,
• Zawody mają charakter otwarty i przeznaczone są dla amatorów,
• W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów w dniu zawodów należy
okazać się ważnym dokumentem tożsamości (zdjęcie i data urodzenia).
• Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest podpisanie oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie, starcie na własną
odpowiedzialność oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
(zaświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy).
• W imieniu małoletniego oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny w
dniu zawodów w biurze zawodów, OBECNOŚĆ RODZICA/OPIEKUNA
PRAWNEGO W DNIU ZAWODÓW WRAZ Z DOKUMENTEM DO WERYFIKACJI
OBOWIĄZKOWA.
• Podpisanie oświadczenia oznacza, że zawodnik startuje dobrowolnie
i wyłącznie na własną odpowiedzialność (oświadczenia dostępne w biurze
zawodów w dniu imprezy).
• Każdy uczestnik/rodzic lub opiekun prawny podczas weryfikacji podpisuje
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56
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w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2016r., poz. 922).
Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na publikację zdjęć
i materiałów filmowych z imprezy z wizerunkiem swoim/dziecka w Internecie,
prasie i telewizji.
Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny swoim podpisem złożonym na
oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie
z prawdą oraz kompletnie.
Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że udział
w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko
wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a
także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili
do przewidzenia, czynniki ryzyka.
Podpisując oświadczenie uczestnik/rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę
na udzielenie sobie/dziecku pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych
zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne
miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu
w imieniu organizatora.
Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że ponosi odpowiedzialność
cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie/dziecko szkody innym
uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
Zgłoszenie do imprezy jest równoznaczne z akceptacją postanowień
regulaminów obiektu.
Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, iż zawodnik
jest zobowiązany do dezynfekcji dłoni przed przystąpieniem do Turnieju.

5. System rozgrywek:
• Przed rozpoczęciem gier nastąpi losowanie z uwzględnieniem rozstawienia
najlepszych zawodników poprzednich turniejów.
• Zawody zostaną rozegrane w dwóch fazach: grupowej i pucharowej
- od ćwierćfinałów.
• W fazie grupowej uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, w których
rywalizować będą systemem „każdy z każdym”.
• Do punktacji fazy grupowej zaliczają się wyniki meczów po zsumowaniu
punktów zdobytych we wszystkich trzech konkurencjach. W przypadku
rezultatu remisowego decyduje ilość wygranych konkurencji.
• Do ćwierćfinałów kwalifikuje się ośmiu najlepszych z fazy grupowej. O miejscu
w grupie decyduje:
o ilość zwycięstw
o mecze bezpośrednie między zainteresowanymi
o różnica małych punktów.
6. Nagrody:
• miejsce pierwsze: puchar za zwycięstwo, nagroda rzeczowa,
• miejsce drugie: puchar, upominek,
• miejsce trzecie: puchar, upominek,
• miejsce czwarte: upominek,
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7. Sprawy organizacyjne:
• Organizator zapewnia, piłki, lotki do gry oraz wodę podczas trwania imprezy,
• Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem i dojazdem pokrywają uczestnicy
we własnym zakresie,
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora,
• W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i Sędzia Główny
zawodów.

Życzymy powodzenia!
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