REGULAMIN TALENTIADY
Międzypokoleniowy integracyjny turniej tenisowy
„Polski Szlem 2016”
1. Organizatorem Talentiady jest Fundacja BIT MASTERS ul. Jagiellońska 20/1, 87-100 Toruń.
2. Talentiada odbędzie się w terminie 6 kwietnia 2016 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej
Spodek, sala gimnastyczna przy ul. Al. Korfantego 35, 40-005 Katowice.
3. Konkurencje oraz punktacje ustala Organizator.
4. Zgłoszenia:
4.1 Termin zgłoszenia szkoły do dnia 1 kwietnia 2016 roku do godziny 20:00.
4.2 Przejęcie do Talentiady gwarantuje termin oraz poprawność zgłoszenia.
4.3 Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy kidscup@katowiceopen.com do 1 kwietnia 2016
roku.
4.4 W zgłoszeniu należy podać:
 nazwę szkoły
 miejscowość, województwo,
 listę imienną reprezentujących szkołę zawodników oraz klasę do której uczęszczają
 email
 numer kontaktowy,
4.5 Warunki uczestnictwa
Startować może każda szkoła, która zgłosi drużynę w składzie:
 Szkoły podstawowe : po dwóch zawodników z każdej klasy 1 , 2 , 3 , 4 , 5 i 6 -tej tj. 12 osób
plus 1 rezerwowy (zawodnik rezerwowy startuje tylko w przypadku znaczącej kontuzji innego
zawodnika)
 Szkoły gimnazjalne: po trzech zawodników z każdej klasy 1, 2 i 3-ciej tj. 9 zawodników plus 1
rezerwowy (zawodnik rezerwowy startuje tylko w przypadku znaczącej kontuzji innego
zawodnika.
5. Plan konkurencji oraz punktacji gier będzie dostępny w dniu rozpoczęcia Talentiady. Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany konkurencji w dniu rozpoczęcia Talentiady.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Talentiady.
7. Każdy zawodnik startuje na własne ryzyko. Szkoła jest zobowiązana dostarczyć oświadczenia o dobrym
stanie zdrowia od prawnych opiekunów każdego uczestnika.
8. Talentiada rozgrywana jest zgodnie z niniejszym regulaminem opartym na Kodeksie Postępowania
Zawodnika oraz Przepisach Gry w Tenisa.
9. Każdy uczestnik musi być dyspozycyjny w ciągu całego czasu trwania talentiady. W interesie uczestnika
leży sprawdzenie godziny własnej konkurencji
10. Każda szkoła (uczestnik) zobowiązany jest do stawienia się w biurze turnieju, co najmniej 15 minut
przed swoim startem. Uczestnik, który nie jest gotowy do konkurencji w ciągu 15 minut od wywołania
może być zdyskwalifikowany niezależnie od przyczyny.
11. W trakcie rozgrywek wymagany jest strój sportowy i przepisowe obuwie sportowe.
12. Zabrania się reklamy na koszulkach lub bluzach. Wyjątek stanowią koszulki i bluzy reprezentacji
szkolnych.
13. Nagradzane są miejsca I, II i III. Każda szkoła otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w
Talentiadzie.
14. Ostateczną decyzję w przypadku sporów w grze podejmuje Sędzia Naczelny. Zdanie Sędziego
Naczelnego jest niepodważalne.
15. Rezygnacja z Talentiady jest możliwa nie później niż do 1 kwietnia 2016 roku do godziny 20:00.
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16. Transport i zakwaterowanie dla szkół – we własnym zakresie.
17. W trakcie Talentiady będzie sporządzana dokumentacja fotograficzna oraz filmowa przez osoby
uprawnione do tego celu przez Organizatora.
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09:00 Rejestracja drużyn szkół podstawowych (Spodek, sala gimnastyczna)
09:30 Rozgrzewka
10:00 Otwarcie Talentiady z udziałem zawodniczki
10:30 Rozpoczęcie zawodów
11:30 Pokaz straży pożarnej
12:30 Pokaz policji
13:00 Wręczenie pucharów i zakończenie Talentiady
13:30 Rejestracja drużyn szkół gimnazjalnych (Spodek sala gimnastyczna)
14:00 Rozgrzewka
14:30 Otwarcie Talentiady z udziałem zawodniczki
15:00 Rozpoczęcie zawodów
16:30 Pokaz pogotowia ratunkowego
17:00 Wręczenie pucharów i zakończenie Talentiady

Godziny mogą ulec zmianą.
Godziny pokazów uzależnione są od dyspozycyjności jednostek.
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