2 turniej XVIII edycji
GRAND PRIX ŁODZI
amatorów i weteranów tenisa stołowego
(sezon 2019/2020)
DATA:
niedziela 24 listopada 2019
MIEJSCE: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, ul. Czajkowskiego 14
SPONSOR turnieju:
SPONSOR cyklu: WOODSTYL
SYSTEM ROZGRYWANIA - wszyscy grają w jednej kategorii, a sposób rozgrywania uzależniony
będzie od liczby zgłoszeń. Każdy uczestnik będzie miał możliwość rozegrania minimum 4 gier.
Szczegóły rozrywania po zakończeniu zgłoszeń.
Liczba uczestników jest ograniczona - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Rozstawienie zgodnie z rankingiem GPŁAiW 2019/2020.
UCZESTNICZYĆ MOGĄ:
• amatorzy
• kobiety – z wyłączeniem zawodniczek ekstraklasy
• weterani - zawodnicy, co najmniej 40 letni (rocznik 1980 i starsi)
• zawodnicy do 15 lat (rocznik 2004 i młodsi)
• zawodnicy 16-39 lat grający, co najwyżej w III lidze PZTS
 zawodnicy niepełnosprawni grający, co najwyżej w II lidze PZTS
• zawodnicy grający w ligach zagranicznych na 3 najniższych poziomach
KARENCJE: (minimalny okres liczony od daty rozegrania ostatniego meczu)
- zawodnicy ekstraklasy i lig zagranicznych - 5 lat,
- zawodniczki ekstraklasy i zawodnicy I ligi - 3 lata,
- zawodnicy II ligi - 1 rok.
PROGRAM ZAWODÓW
 od 8: 45 – rozgrzewka
 do 9: 30 – weryfikacja zgłoszeń i ewentualnie uzupełnienie składu startujących
 od 9: 40 – otwarcie zawodów i rozpoczęcie gier przez pierwszą turę zawodników
Kolejne punkty programu zostaną uzupełnione i podane po losowaniu (piątek wieczorem)
SPRZĘT: stoły TIBHAR SMASH, białe piłeczki nowego typu (plastic 40+)
ZGŁOSZENIA: przyjmowane tylko pisemną drogą elektroniczną:
e-mail, SMS-em lub forum ŁLAiWTS do godziny 20 w piątek 22 listopada,
W zgłoszeniu podajemy: nazwisko i imię, rocznik, miejscowość/drużyna, telefon/mail do kontaktu.
Na stronie internetowej ŁLAiWTS: http://www.lltsaiw.pl/forum/read.php?1,10502
będzie można sprawdzić status swojego zgłoszenia.
Losowanie grup odbędzie się w piątek, a po jego zakończeniu podane zostaną godziny rozpoczęcia gier
poszczególnych zawodników.
Osoby rezygnujące z udziału, mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia organizatora MAILEM lub
TELEFONICZNIE. Udział osób, które lekceważyły sobie ten obowiązek w poprzednim sezonie będzie możliwy
tylko po wcześniejszym uiszczeniu wpisowego – szczegóły w UWAGACH.

WPISOWE: 20zł
KONTAKT: Waldemar Ciesiołkiewicz, tel. 603 973 628, mail waldic60@gmail.com
NAGRODY: Statuetki lub upominki dla finalistów turnieju głównego, najmłodszego, najstarszego,
uczestnika oraz losowanie nagród wśród wszystkich uczestników.
Będą nagrody dla najlepszych jeśli znajdzie się sponsor turnieju.

UWAGI:
 Główne nagrody będą na zakończenie cyklu. Oprócz 10 najlepszych w klasyfikacji generalnej planowane jest
nagrodzenie 3 najlepszych w kategoriach: 60+, kobiet i młodzieży do 15 lat. Warunkiem będzie uczestnictwo
minimum 6 osób i zagranie w co najmniej 3 turniejach. Wartość nagród będzie liniowo uzależniona od liczby
uczestników i wsparcia sponsorów. Szczegóły powinniśmy podać przed rozpoczęciem pierwszego turnieju.
 Wszystkie osoby, które zgłoszą się do turnieju, ale zrezygnują z udziału powinny bezzwłocznie powiadomić o tym
organizatora. Nie dopełnienie tego obowiązku skutkuje wykreśleniem uczestników oraz dodatkowymi karami:
może to być podwójne wpisowym w kolejnym turnieju, przesunięcie na koniec listy zgłoszeń, wykluczenie z
kolejnych turniejów cyklu i innych zawodów prowadzonych przez organizatora.
 O nagłych przypadkach losowych powiadamiamy telefonicznie
 Nr konta do wcześniejszych wpłat: 15 1140 2004 0000 3202 7260 6273 (tytuł: 1turniej – Imię i Nazwisko )
 Powiadomienie o nieznacznym spóźnieniu nie zwalnia z obowiązku opłacenia wpisowego - trzeba poprosić kogoś
obecnego na Sali żeby tego dokonał.
 warunkiem uczestnictwa jest podpisanie oświadczenia startowego - stanie zdrowia zezwalającym na udział w
zawodach, posiadaniu ubezpieczenia NW oraz graniu na własną odpowiedzialność
 grający sami pokrywają koszty uczestnictwa (organizatorzy nie wystawiają potwierdzenia opłaty wpisowego)
 na terenie szkoły obowiązuje kategoryczny zakaz palenia wszystkich papierosów i spożywania alkoholu
 Organizator zastrzega możliwość rozgrywania niektórych pojedynków do 2 wygranych setów, mniejszych pól gry,
skróconej rozgrzewki i zmian innych zasad obowiązujących w przepisać gry ITTF
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przebieralniach.
 Organizator decyduje we wszystkich nieujętych w regulaminie oraz spornych sprawach.

SPONSORZY i PARTNERZY
GRAND PRIX ŁODZI amatorów i weteranów tenisa stołowego w sezonie 2019/2020:

Za sponsorów i organizatorów
Waldemar Ciesiołkiewicz

