
Regulamin turniejów wewnętrznych Hit The Ball

Turnieje wewnętrzne odbywać się będą w miarę możliwości raz w
miesiącu. Jest to okazja by sprawdzić swoją formę w grze na punkty na
tle innych zawodników uczęszczających na treningi Hit The Ball. Aby
zapisać się na turniej wewnętrzny wystarczy odwiedzić kalendarz na
stronie www.hittheball.pl i zapisać się tak jak na inne zajęcia.

1. Udział w turnieju mogą wziąć tylko te osoby, które posiadają konto
na stronie www.hittheball.pl

2. Udział w turnieju mogą wziąć tylko te osoby, które choć raz były na
treningu Hit The Ball.

3. Turniej odbywa się raz w miesiącu, zapisy będą ukazywać się w
zakładce “terminy i zapisy” na stronie www.hittheball.pl

4. Podczas turnieju, każdy zawodnik zagra co najmniej 4 pojedynki
na punkty.

5. Rozstawienie na pierwszym turnieju odbędzie się losowo.
6. Zawodnicy rozgrywają swoje mecze najpierw w grupach, później

przechodząc do rozgrywek lewa - prawa (do 2 porażek) lub
pucharowych na podstawie zajętego miejsca w grupie.

7. Rozstawienie na kolejnych turniejach odbywać się będzie na
podstawie klasyfikacji generalnej. O numerze startowym
decydować będzie liczba uzyskanych punktów z poprzednich
turniejów.

8. Po każdym turnieju, zawodnicy otrzymają określoną liczbę
punktów, które będą zaliczać się do klasyfikacji generalnej.

9. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 32 zawodników.
10. Przedział punktowy, jaki mogą otrzymać zawodnicy na

podstawie zajętego miejsca (kolejno: miejsce - otrzymane punkty):
1 - 30; 2 - 28; 3 - 26; 4 - 24; 5 - 22; 6 - 21; 7 - 20; 8 - 19; 9 - 18; 10
- 17; 11 - 16; 12 - 15; 13 - 14; 14 - 12; 15 - 11; 16 - 10; 17/24 - 6;
25/32 - 4.

11. Mecze będą rozgrywane do 2 lub do 3 wygranych setów, w
zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
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12. Jeśli dany zawodnik zakończy udział w turnieju, zachęcamy do
rozgrywania meczy towarzyskich, na tyle, na ile pozwala
dostępność wolnych stołów.

13. Zawodnicy, którzy nie uczestniczyli w poprzednich turniejach,
będą losowo przyporządkowani do grup, ze względu na brak
punktów.

14. Każdy uczestnik biorąc udział w turnieju i zapisując się przez
stronę akceptuje regulamin zajęć.

15. Punkty do rankingu końcowego brane są ze wszystkich
turniejów odrzucając najgorszy występ. Jeżeli uczestnik opuści
jeden turniej punkty zostaną odliczone właśnie z tego turnieju.

16. Na koniec cyklu turniejów wewnętrznych najlepsi zawodnicy
otrzymają nagrody.

17. W sytuacjach spornych, decyzję podejmuje sędzia główny.


