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rozgrywanego w ramach XLI Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych
"Puławy" SA.
1.
2.
-

Organizator - Ognisko TKKF "Chemik".
Czas i miejsce - Hala Sportowa MOSiR w terminach:
mężczyźni – 28 lutego (czwartek) 2019 r od godz. 18.00
kobiety – 7 marca (czwartek) 2019 r od godz. 18.00 oraz finały mężczyzn

- Sposób przeprowadzenia - Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem brazylijskim
(do dwóch przegranych). Mecze rozgrywane będą do zdobycia 21 punktów bez strat( błąd =
punkt). O rozstawieniu zawodników decyduje organizator (zwycięzcy z roku 2018). Zawodnicy
w grach finałowych, będą grać systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów – (set
do 15). Turniej dla mężczyzn zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: do 40
lat oraz 41 lat i więcej. Turniej zostanie przeprowadzony według uproszczonych zasad,
dostosowanych do potrzeb Spartakiady. Zasady gry są dołączone do tego regulaminu oraz
zostaną udostępnione zawodnikom podczas turnieju.
- Uczestnictwo – W rozgrywkach maja prawo startu zawodnicy reprezentujący jednostki
organizacyjne zgodnie z podziałem i Regulaminem Spartakiady na 2019 rok.
- Zgłoszenia - Zgłoszenia imienne przyjmowane będą przed rozpoczęciem zawodów.
Bezpośrednio po losowaniu rozegrane zostaną pierwsze mecze.
- Punktacja - Wyniki turnieju wliczane są do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej XLI
Spartakiady. Do klasyfikacji drużynowej brane będą wyniki pięciu najlepiej sklasyfikowanych
zawodników (w tym maksymalnie jednej kobiety) z danej komórki organizacyjnej. W przypadku
nie wystawienia kobiety, liczonych będzie pięciu mężczyzn. Klasyfikacja indywidualna ustalona
będzie po rozegraniu wszystkich gier, na podstawie ilości wygranych spotkań, zdobytych setów
oraz małych punktów.
- Nagrody -Za zajęcie miejsc od I do III bony upominkowe.
- Postanowienia końcowe - Zawodników obowiązuje miękkie obuwie sportowe.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Ewentualne odwołania powinny
spływać do organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia komunikatu końcowego
konkurencji. Po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Prawo interpretacji niniejszego
Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Informujemy, że wzięcie udziału w niniejszej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i
przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”.
Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych
osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach związanych
z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego
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na wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.
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