SEMIRACKETLON JEDNOROŻEC OPEN 2018
REGULAMIN
OTWARTYCH MISTRZOSTW JEDNOROŻCA W TENISIE STOŁOWYM
I BADMINTONIE O PUCHAR WÓJTA GMINY
Przystąpienie zawodnika do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją zasad i reguł zawartych
w niniejszym regulaminie.
I.

ORGANIZATOR
Jednorożecki Klub Badmintona „BadKurp” (kontakt: tel. 693-076-770 lub e-mail
jkbbadkurp@gmail.com).

II.

CELE
1.

Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży.

III.

2.

Popularyzacja tenisa stołowego i badmintona wśród lokalnej społeczności.

3.

Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.

4.

Integracja społeczna i międzypokoleniowa.

TERMIN I MIEJSCE
15.12.2018 r. (sobota), początek turnieju o godz. 10:00.
Hala widowiskowo-sportowa ul. Odrodzenia 13, 06-323 JEDNOROŻEC

IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

Warunkiem udziału w turniejach jest wcześniejsze zgłoszenie się. Zamknięcie listy
startowej nastąpi 14.12.2018 r. (piątek) o godz. 20:00 .

2.

Mistrzostwa mają charakter otwarty.

3.

Przystąpienie zawodnika do turnieju wiąże się z wyrażeniem zgodę na wykorzystanie
przez Organizatora jego wizerunku, zdjęć (fotografii) oraz materiałów wideo dla
celów promocji Klubu, jak również w celu realizacji celów i zadań Klubu określonych
w jego Statucie, także poprzez umieszczenie ich w sieci Internet. Nadto wyrażeniem
zgodę na publikację wraz z wizerunkiem jego imienia i nazwiska.

4.

Potwierdzenie

udziału

w

zawodach

świadczy

o

dobrym

stanie

zdrowia

uczestniczących zawodników.
5.

Każdy zawodnik uczestniczy w turnieju na własną odpowiedzialność.

6.

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

7.

Start osób niepełnoletnich w turnieju za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.

8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, kontuzje i problemy
zdrowotne zawodników zaistniałe w czasie turnieju.
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9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników
zaginione w trakcie trwania zawodów (pozostawione w szatni, na widowni,
na korcie).

V.

10.

Każdy zawodnik może wystartować tylko w jednej kategorii.

11.

Dopuszczalny jest udział zawodnika młodszego w starszej kategorii wiekowej.

KATEGORIE
Gry

pojedynczy

oddzielnie

dla

dziewcząt/kobiet

oraz

chłopców/mężczyzn,

w następujących kategoriach wiekowych:
U-12 – zawodnicy urodzeni w 2006 roku i później,
U-15 – zawodnicy urodzeni w latach 2003-2005,
U-18 – zawodnicy urodzeni w latach 2000-2002,
OPEN – zawodnicy urodzeni w 1999 roku i wcześniej.
VI.

SYSTEM ROZGRYWEK
1.

Preferowanym sposobem przeprowadzania mistrzostw jest system grupowopucharowy. Dopuszczalne są inne systemy w zależności od ilości startujących
zawodników w poszczególnej kategorii.

2.

Rozstawienie w grupach poprzez losowanie.

VII. ZASADY GRY
1.

Zasady ogólne
 mecz składa się z dwóch setów rozgrywanych do 21 punktów, po jednym
w każdej z następujących dyscyplin: w tenisie stołowym i badmintonie. Pojedynek
rozgrywany jest zawsze w tej samej kolejności – od najmniejszej rakiety do
największej,
 mecz odbywa się pomiędzy tymi samymi zawodnikami grających przeciwko sobie
we wszystkich wymienionych dwóch dyscyplinach – przy czym zarówno liczba
setów jak i liczba możliwych do zdobycia w nich punktów są w każdej grze
identyczne,
 każda rozegrana piłka/lotka liczy się jako punkt (oczywiście, jeśli nie ma
nakazanego powtórzenia),

2.

Punktacja
 każdy set jest rozgrywany do 21 punktów. Każde pojedyncze rozegranie piłki lub
lotki skutkuje przyznaniem punktu jednej ze stron. Zwycięzca potrzebuje przewagi
minimum dwóch punktów, aby zakończyć set. Przy stanie 29:29 do zwycięstwa
w secie wystarczy 1 punkt (set kończy się wynikiem 30:29),
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 zwycięzcą całego meczu semiracketlona jest zawodnik, który zdobył więcej
punktów we wszystkich setach (np. gra zawodnik A i B – tenis stołowy: 21:10,
badminton: 15:21 – mecz kończy się ogólnym wynikiem 36:31 – wygrywa
zawodnik A),
 jeśli jeden z zawodników osiągnie taką przewagę (różnicę punktów), że dalsza
gra nie może zmienić ostatecznego wyniku pojedynku, mecz może zostać
przerwany. Jest tak pod warunkiem, że pozostałe punkty nie mają istotnego
znaczenia dla dalszych rozgrywek (np. w fazie rozgrywek grupowych nie można
tak kończyć meczu, ponieważ tam różnice punktów są dopiero sumowane po
wszystkich meczach w grupie i mogą mieć istotne znaczenie),
 jeśli po dwóch setach obaj zawodnicy mają taką samą liczbę punktów, wtedy
dodatkowo i obligatoryjnie zarządza się rozgrywkę do 11 punktów (przy zdobyci
6 punktu przez jednego z zawodników następuje zmiana dyscypliny). Pozostałe
zasady bez zmian.
3.

SERWIS
 na początku każdego meczu odbywa się losowanie. Zwycięzca losowania
decyduje albo o tym kto pierwszy serwuje albo o stronie boiska z której chce
zaczynać grę,
 osoba serwująca pierwsze podanie w tenisie stołowym odbiera pierwszy serwis
w badmintonie,
 zmiana serwisu, jak i inne zasady gry, zgodnie z przepisami określonymi przez
PZTS (w przypadku tenisa stołowego) oraz PZBad (w przypadku badmintona),
 jeśli którykolwiek z graczy sobie tego życzy, strony boiska powinny zostać
zmienione w momencie, gdy którykolwiek z zawodników osiągnie 11 punktów
(w przypadku gdy set jest rozgrywany do 15 pkt strony powinny zostać zmienione
gdy jeden z zawodników osiągnie 8 pkt oraz kiedy set rozgrywany jest do 11 pkt
zmiany dokonujemy przy 6 pkt).

4.

PRZERWY I CIAGŁOŚĆ GRY
 dozwolona jest maksymalnie 1 minutowa przerwa w grze w każdym secie –
w momencie osiągnięcia przez jednego z zawodników 11 punktów,
 przerwa pomiędzy setami powinna być nie dłuższa niż 3 minuty,
 zawodnicy mogą zrobić krótką przerwę na picie lub wytarcie się ręcznikiem co
pięć punktów (czyli po 5, 10, 15, itd. zdobytych punktach).
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VIII. NAGRODY

IX.

1.

Za zajęcie pierwszych miejsc w każdej kategorii – puchary.

2.

Za zajęcie miejsc 1-3 w każdej kategorii– dyplomy i medale.

3.

Dodatkowe nagrody według możliwości Organizatora.

SPRAWY TECHNICZNE
1.

Organizator zapewnia rakietki, piłeczki oraz lotki nylonowe podczas turniejów.

2.

Organizator dopuszcza użycie innych piłeczek oraz lotek, w tym lotek piórkowych,
pod warunkiem zgody wszystkich zawodników danego pojedynku.

3.

Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na
salę

gimnastyczną

oraz

zachowania

ogólnie

przyjętych

zasad

fair-play,

poszanowania rywala oraz punktualności.
4.

Brak jednego z zawodników po 5 minutach od wyznaczonego czasu rozpoczęcia
meczu (wywołaniu przez Sędziego Głównego), skutkuje walkowerem.

5.

Kolejność miejsc w rozgrywkach grupowych ustalana jest następująco:


liczba zdobytych dużych punktów (1 pkt zwycięstwo, 0 pkt. porażka),



przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między wygranymi
i przegranymi setami,



przy dalszym braku możliwości ustalenia kolejności, korzystniejsza różnica
między zdobytymi i straconymi małymi punktami (tzw. „piłeczki” i „lotki”),


X.

bezpośredni pojedynek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W przypadku nie przestrzegania regulaminu i przepisów gry Organizator zawodów
w porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów ma prawo do weryfikacji wyniku meczu
lub dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek.

2.

Każdy uczestnik turnieju jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.

3.

Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez Organizatora za
argument w ewentualnych kwestiach spornych.

4.

Interpretacja niniejszego regulaminu oraz wszelkich sprawy w nim nieuregulowanych
są zastrzeżone dla Organizatora.
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