REGULAMIN
II TURNIEJ RACKETLONA W SŁUPCY

Patronat: STAROSTA POWIATU SŁUPECKIEGO JACEK BARTKOWIAK
Patronat medialny: GAZETA SŁUPECKA, KURIER SŁUPECKI, TWOJA SŁUPCA
Organizatorzy imprezy:
Międzyszkolny Klub Sportowy w Słupcy,
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy,

Współorganizatorzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy,
Słupeckie Towarzystwo Tenisowe w Słupcy, Słupecki Klub Tenisa Stołowego
w Słupcy, Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” w Słupcy (sekcja badmintona).

Cel imprezy:
Niniejsza impreza nie jest imprezą o charakterze współzawodnictwa sportowego,
jej celem jest :
- upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
- integracja rodzinna i społeczna.
- popularyzacja sportów „rakietowych” (tenis ziemny, tenis stołowy, badminton, speedminton).

Termin i miejsce imprezy:
19.05.2019r. (niedziela)
- rozpoczęcie godz. 9.00 Hala Sportowa MOSiR w Słupcy ul. Kopernika 13
+ badminton i tenis stołowy (dwie małe salki)
- Słupca ul. Gajowa 2 korty - tenis ziemny, 1 boisko Orlik – speedminton, strzelnica - grill
- Słupca ul. Powstańców Wlkp 22b 2 boisko Orlik - speedminton,

Warunki Uczestnictwa:
1. Zgłoszenia do dnia 16.05.2019r.
2. Formy zgłoszenia
- osobiście biuro MOS ul. Powstńców Wlkp. 22b
- telefonicznie MOS 63 275 33 73 lub 502 327 888
e-mail: slupcamos@wp.pl
Zasady turnieju:
Kategorie wiekowe:
IDo lat 15
II16 – 19 lat
III- 20 i więcej lat
System rozgrywania turnieju i poszczególnych konkurencji będzie uzależniony
od liczby zgłoszonych zawodników i podany w dniu rozpoczęcia zawodów.
Udział w turnieju jest bezpłatny.
Nagrody:
Puchary za miejsca I – III
Nagrody rzeczowe
Dyplomy dla wszystkich uczestników
Skrócone zasady gry w racketlona:
- singlowy mecz racketlona między dwoma zawodnikami składa,
się z 1 seta rozgrywanego po kolei w każdą z dyscyplin: tenis stołowy, badminton,
tenis ziemny, speedminton,
- każdy set rozgrywa się do 21 pkt(w zależności od zgłoszonych zawodników tenis
ziemny oraz speedminton rozgrywany będzie do 15pkt,
- każdy zawodnik wykonuje dwa serwy,
- każda rozegrana piłka/lotka liczy się jako punkt (jeśli nie ma nakazanego powtórzenia),
- po rozegraniu wszystkich setów punkty z poszczególnych dyscyplin sumuje
się co daje końcowy wynik meczu,
- przed meczem w speedmintona odbędzie krótka prezentacja oraz omówienie
zasad gry.

Organizator zapewnia:
- puchary, nagrody, dyplomy
- ubezpieczenie OC
- korty do tenisa ziemnego, boisko do gry w speedmintona, stół do tenisa
stołowego, boisko do gry w badmintona
- piłki, lotki, w razie potrzeby rakietki
- napoje: woda mineralna, herbata, kawa, posiłek
- opiekę medyczną
Sędziowie:
Sędzia główny turnieju.
Sędziowie poszczególnych dyscyplin.

Ubezpieczenie:
OC – impreza ubezpieczona przez organizatora.
NNW – każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie w związku z udziałem
w turnieju.

UWAGA!!!
- wszyscy uczestnicy składają pisemne oświadczenia o stanie zdrowia
(druk do pobrania na stronie www.mosslupca.pl
lub w siedzibie MOS),
- dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą posiadać pisemne oświadczenie rodziców
(druk do pobrania na stronie www.mosslupca.pl lub w siedzibie MOS).

Organizatorzy

