
1. Cel

 popularyzacja tenisa stołowego,

 integracja sśrodowiska zawodnikoś w i zawodniczek tenisa stołowego,

 promocja Gminy Kozy oraz Centrum Sportowo-Widowiskowego,

 propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,

 popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

2. Organizator: Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach

3. Termin i miejsce:

24.03.2019 /niedziela/.

od 9.00 do 11.30 kategorie młodziezżowe .          

od 10.30  kategoria seniorzy OPEN – zapisy najpoś zśniej do 10.00.

od 12.00 pozostałe kategorie wiekowe.

Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy

4. Kategorie:

a) dzieci i młodziezż  do 12 lat (rocznik 2008 i młodsi) oraz do18 lat (rocznik 2002 i młodsi -
amatorzy nie zrzeszeni),
b) seniorzy     do 39 lat,
c) weterani  40 - 59 lat,
d) weterani 60 +,                      
e) seniorzy – OPEN.

 Uwaga: 

Kategoria  będzie  rozgrywana,  jezżeli  zgłosi  się  do  niej  minimum  5  zawodnikoś w/czek.
W przypadku mniejszej ilosści zawodnikoś w/czek nizż  5 osoś b, kat. będzie łączona z kat. wyzższą
i w tej kategorii będzie punktowana.

5. Klasyfikacja Generalna:

W klasyfikacji Generalnej Grand Prix  będą brane punkty z 4 najlepszych turniejoś w, zdobyte  
w danej kat.  wiekowej.   W przypadku roś wnej  ilosści  punktoś w o kolejnosści  zadecyduje lepsze
miejsce w grudniowym turnieju.

II Turniej z  cyklu Grand Prix Kóz

„ZŁOTA KOZA 2019”



6. System rozgrywek: 

W zalezżnosści od ilosści uczestnikoś w w danych kategoriach.

7. Zgłoszenia:

W  dniu  turnieju  9.00-11.30  wraz  z  opłatą  wpisowego  dokonaną  w  dniu  zawodoś w.   Zapisy  do
kategorii Open do godziny 10:00. Po rozpoczęciu rywalizacji w kategorii OPEN mozżliwosścś  zapisania
się tylko do poszczegoś lnych kategorii wiekowych.

Uwaga:

Mając  na  uwadze  realizację  wymogoś w  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osoś b  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem  danych  osobowych  (RODO)  uczestnicy  turnieju  proszeni  są  o  wypełnienie
przygotowanego w kasie CSW kwestionariusza i pozostawienie go w momencie dokonania wpłaty.

8. Zasady finansowania:

a) dzieci i młodziezż   w kategorii amatorzy – bezpłatnie,

b) osoby dorosłe (seniorzy, seniorki oraz weterani) - 20,00 zł – 2 kategorie,

c) osoby dorosłe (seniorzy, seniorki oraz weterani) -15,00 zł – 1 kategoria,

d) koszty organizacyjne turnieju (hala, sędzia, nagrody, posiłek) pokrywa organizator.

9. Nagrody:

a) w 5 turniejach Grand Prix Koś z „ZŁOTA KOZA 2019”, w kategorii młodziezżowej za miejsca
1,2,3 medale i dyplomy, 

b) w kategorii senioroś w i seniorek oraz weteranoś w za miejsca 1,2,3 puchary i dyplomy,

c) w  klasyfikacji  generalnej  Grand  Prix  Koś z  „ZŁOTA  KOZA  2019”,  w  kategorii  seniorzy
i seniorki oraz weterani miejsce 1,2,3 – „Złota Koza 2019”, medale i dyplomy.

10. Postanowienia konś cowe:

a) organizator  nie  ponosi  odpowiedzialnosści  z  tytułu  indywidualnego  ubezpieczenia
zawodnikoś w od nieszczęsśliwych wypadkoś w, kradziezży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu 
i odziezży,

b) w  sprawach  rozgrywek  mozżna  kontaktowacś  się  z  organizatorem:  info@csw.kozy.pl lub
telefonicznie 33 817 57 40 lub 505 091 883,

c) organizator zastrzega sobie mozż liwosścś zmiany niniejszego regulaminu,

d) interpretacja niniejszego regulaminu nalezży wyłącznie do organizatora. 

mailto:info@csw.kozy.pl

