
Regulamin 

Rodzinnego Turnieju Rakietowego – 3 Rakiety

                    Organizator: Uczniowski Klub Sportowy RAKIETA;
Sponsor: dotacja gminy Konstancin-Jeziorna;
Termin: 19-20 listopada 2016 r.; godzina rozpoczęcia turnieju 10:00;             
Miejsce: hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 6, Opacz 9; 
Uczestnictwo: deble rodzinne z Konstancina-Jeziorny; 
System rozgrywek: grupowo-pucharowy, w zależności od ilości zgłoszeń; 
Zgłoszenia: uksrakieta@gmail.com lub tel. 22 7542872 (szkoła) do dnia 16 listopada 
lub w dniu zawodów do godz. 9:00  (bez gwarancji uczestnictwa);
Wpisowe: 60 zł od Rodziny, wpłata przy weryfikacji drużyny 19 listopada do godz. 9:45;
Zasady: mecz deblowy składa się z sześciu setów do 11 pkt., po dwa w każdej dyscyplinie
w kolejności: tenis stołowy, badminton i tenis;
Każda rozegrana piłka/lotka  liczy się jako punkt (oczywiście, jeśli nie ma nakazanego 
powtórzenia). Debel, który zdobędzie więcej setów we wszystkich 3 dyscyplinach
jest zwycięzcą meczu;
Po każdym secie wpisuje się wynik w karcie meczu.

Punktacja.
1. Każda dyscyplina rozgrywana jest po 2 sety do 11 punktów. Każde pojedyncze 
rozegranie piłki lub lotki skutkuje przyznaniem punktu jednej ze stron. 
Gra toczy się bez przewag w setach. Przy stanie 10:10 do zwycięstwa w secie wystarczy    
1 punkt (set kończy się wynikiem 11:10).
2. Zwycięzcą całego meczu jest Rodzina, która zdobyła więcej setów. W przypadku równej 
ilości setów decydują małe punkty z całego meczu.
3. Jeśli po sześciu setach obie Rodziny mają taką samą liczbę punktów dużych i małych, 
wtedy dodatkowo i obligatoryjnie zarządza się rozgrywkę  o dodatkowy punkt w tenisie. 
Zdobywca tego punktu jest zwycięzcą całego meczu. Przed rozegraniem tej piłki dokonuje 
się losowania. Zwycięzca losowania decyduje o tym, która rodzina serwuje.                     
Aby zmniejszyć potencjalną przewagę serwującego - nie obowiązuje wtedy zasada 
podwójnego serwisu (w czasie całego seta obowiązuje standardowa zasada podwójnego 
serwisu wg zasad tenisa). Serwujący, w tym decydującym momencie, ma tylko jedną 
próbę posłania piłki w pole serwisowe przeciwnika.
Odbierająca Rodzina decyduje na kogo i którą stronę zostanie wykonany serwis.

Informacje dodatkowe:  
 zawodnicy biorący udział w turnieju oświadczają, że są zdrowi, grają na własną 
odpowiedzialność i są ubezpieczeni we własnym zakresie,
 piłki i lotki zapewnia organizator,
 rakiety do wszystkich dyscyplin można odpłatnie wypożyczyć na miejscu,
 wymagane jest obuwie na zmianę (podeszwa halowa, nie pozostawiająca śladów) oraz 
strój sportowy,
 po 10 minutach od wywołania meczu rodzina, która nie stawi się do gry przegrywa set 
walkowerem 11:0,
 zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień
 regulaminu rozgrywek, przepisów gry i regulaminu sali gimnastycznej,  
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 zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 
siebie,
 zachowania niesportowe, a w szczególności przejawy agresji wobec innych uczestników 
zawodów, sędziów i organizatorów, mogą stanowić podstawę do wykluczenia z rozgrywek
 nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa Organizator,
 prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator,
  w kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator,
 Organizator ma prawo do przedłużenia turnieju na następny weekend,
• Organizator ma prawo do zmian w regulaminie przed rozpoczęciem turnieju,
 Wylosowane nagrody może odebrać tylko zawodnik biorący udział w turnieju,                  
a w przypadku nieobecności, losuje się kolejną Rodzinę.

Zapoznałam/łem się z regulaminem Rakietiady - 3 Rakiety i przyjmuję do stosowania.
W imieniu nieletniego zawodnika podpis składa opiekun prawny i zapoznaje dziecko      
z regulaminem.
 

Imię i nazwisko zawodnika Czytelny podpis dorosłych
zawodników

Wypożyczone rakiety
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