
REGULAMIN
Białołęcki turniej z mistrzem o puchar niepodległości

Warszawa dzielnica Białołęka 14.11.2021

1. Organizator:
Fundacja Puntana - Hit The Ball

2. Termin i miejsce:
● 14.11.2021
● Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Strumykowa 21

3. Cel imprezy:
Inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie,
promocja tenisa stołowego.

4. Uczestnictwo:
Bezpłatne

5. Program turnieju:
● 8:30 – Trening dla młodzieży – Prowadzi Mistrz Polski
● 9:30 – Rozpoczęcie kat. Młodzież do 12 lat
● 9:30 – Rozpoczęcie kat. Młodzież 12 – 18 lat
● 11:30 - Oficjalne otwarcie turnieju
● 11:40 - Mecz pokazowy Mistrzów Polski
● 12:00 - Rozpoczęcie kat. Gry podwójne
● 12:00 - Rozpoczęcie kat. Kobiety
● 15:00 - Rozpoczęcie kat. Mężczyźni do 30 lat
● 15:00 - Rozpoczęcie kat. Mężczyźni ponad 30 lat

Zapisy na trening z mistrzem przez stronę www.hittheball.pl
Udział w treningu jest bezpłatny



6. Zgłoszenia:
Zapisy do dnia 11.11.2021 na adres koordynator@hittheball.pl
Zapisy “kto pierwszy, ten lepszy”
Kategoria mężczyźni - bez ograniczeń
Kobiety - bez licencji PZTS na rok 2021/2022
Młodzież - bez ograniczeń
Gry podwójne - bez ograniczeń

Potwierdzenie uczestnictwa w turnieju do 15 min przed
rozpoczęciem kategorii - w innym przypadku zawodnik nie zostanie
uwzględniony w losowaniu.

7. System rozgrywek:
Decyzję dotyczącą wyboru systemu gier podejmuje Sędzia Główny w
zależności od ilości uczestników.
Turniej zostanie przeprowadzony poprzez internetowy system
rozgrywek.
Losowanie odbędzie się systemem internetowym w dniu turnieju przed
rozpoczęciem każdej kategorii.

8. Nagrody:
Nagrody rzeczowe dla laureatów wszystkich kategorii.

9. Informacje dodatkowe:
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia

przez uczestnika w trakcie trwania turnieju
● Obowiązuje strój sportowy, obuwie zmienne
● Obowiązuje zakaz gry w białej koszulce
● Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do

Sędziego Głównego turnieju
● Wszelkie informacje pod numerem 669215295

10. Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego

mailto:koordynatoor@hittheball.pl


● Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego
obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu (płyn
dezynfekujący znajduje się przy wejściu do hali)

● Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do
informowania personelu o wszelkich okolicznościach
mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

● Rekomenduje się, aby Uczestnicy przychodzili na obiekt
sportowy przebrani w strój sportowy

● Piłki zostaną zdezynfekowane przed turniejem przez
organizatorów

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa -
dzielnica Białołęka


