Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MARZENIE

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Z OKAZJI DNIA DZIECKA
REGULAMIN
1. Cel imprezy:
• popularyzacja gry w tenisa ziemnego wśród niepełnosprawnych mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego,
2. Organizator:
Fundacja na rzecz promocji sportu osób niepełnosprawnych MARZENIE
3. Data i miejsce imprezy:
09-10.06.2021 r.
Korty tenisowe w Szczecinie, ul. Tenisowa 38, 71-066 Szczecin
4. Ramowy plan turnieju:
Środa 09.06.
9:00 – 9:15 –zapisy zawodników
9:15 – 9:30 –oficjalne otwarcie imprezy
9:30 – 10:00 – rozgrzewka zawodników
10:00 – 12:30 – gry turniejowe
12:30-13:00 – podsumowanie turnieju, wręczenie medali, zakończenie imprezy
Czwartek 10.06.
9:00 – 9:15 –zapisy zawodników
9:15 – 9:30 –oficjalne otwarcie imprezy
9:30 – 10:00 – rozgrzewka zawodników
10:00 – 12:30 – gry turniejowe
12:30-13:00 – podsumowanie turnieju, wręczenie medali, zakończenie imprezy
5. Kategorie wiekowe:
Turniej będzie rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych:
Kat I – do 14 lat
Kat II – od 14 lat – 18 lat
Kat III – powyżej 18 lat
6. Nagrody:
Każda osoba uczestnicząca w turnieju otrzyma medal oraz dyplom uczestnictwa w turnieju. .

7. Sposób przeprowadzenia turnieju:
Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu
„Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku”

Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MARZENIE

Planuje się przeprowadzenie Indywidualnych konkursów sprawności tenisowej polegających na:
a) Odbijaniu piłki rakietą o kort
b) Podbijanie piłki rakietą
c) Forhend wolej
d) Bekhend wolej
e) Odbicie od ziemi-forhend
f) Odbicie od ziemi -bekhend
g) Serwis na stronę równowagi
h) Serwis na stronę przewagi
i) Wymiana uderzeń w trakcie poruszania się

8. Zgłoszenia do turnieju:
Zawodnicy/ rodzice zawodników/ opiekunowie prawni zgłaszają się do udziału w turnieju poprzez kontakt
telefoniczny z Organizatorem do 3 dni przed planowanym turniejem.
Organizator umożliwia przybycie Zawodników niezgłoszonych telefonicznie do udziału w turnieju, w dniu
turnieju tj. 09 lub 10.06.2021 r. na godzinę 9:00 i uczestnictwo w turnieju.
9. Świadczenia dla zawodników:
Zawodnicy mają zapewnione podczas turnieju:
- nadzór trenerów,
- obsługę techniczną,
- napoje,
- posiłek,
- transport.
10. Kontakt:
Fundacja na rzecz promocji sportu osób niepełnosprawnych MARZENIE
tel . 604 559 851
smylar@wp.pl
11. Inne:
Wszystkie kwestie zaistniałe w czasie turnieju rozstrzyga Organizator.

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu
„Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku”

