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wliczanego do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej XLI Spartakiady Pracowników Grupy
Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" SA.
1. Organizator - Ognisko TKKF "Chemik"
2. Czas i miejsce - Sala gimnastyczna (górna) w I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w
Puławach(wejście od strony boisk). Terminarz indywidualnych spotkań podany zostanie
oddzielnym komunikatem po zamknięciu listy zgłoszeń i losowaniu. Turniej odbędzie się w
dniach
30.09.19 (poniedziałek od godz 16.20 do 18.50), 02.10.19
(środa od 16.20 do 18.50)- eliminacje oraz dalsze rozgrywki 07.10.2019 (poniedziałek od
16.20 do 18.50) i 14.10.2019 (poniedziałek od godz 16.20 do 18.50)
Turniej dla kobiet w dniu 14.10.2019 roku (poniedziałek od godz 16.20 do 18.50)
3. Sposób przeprowadzenia - Turniej rozegrany zostanie według zasad: Ośmiu
najlepszych zawodników z poprzedniego turnieju automatycznie zakwalifikowanych jest
(rozstawieni) do 1/16 finału (32 zawodników). Pozostali zgłoszeni zawodnicy podzieleni zostaną
drogą losowania na dwie grupy (terminy). Z każdej grupy (terminu) wyłonionych zostanie po 12
najlepszych zawodników, którzy zakwalifikują się do 1/16 finału (32 zawodników). Pozostali
otrzymują punkty do końcowej klasyfikacji turnieju w zależności od zajętego miejsca w grupie
eliminacyjnej. O kolejności w grupie eliminacyjnej decyduje: ilość wygranych spotkań, lepsza
różnica setów, różnica "małych punktów". W 1/16 finału rozgrywki prowadzone będą systemem
grupowym (8 grup z rozstawionymi zawodnikami). O kolejności w grupach decyduje: ilość
wygranych spotkań, lepsza różnica setów, różnica "małych punktów". Zwycięzcy grup, w finale
grają "każdy z każdym" o miejsca 1 - 8. Wszystkie mecze rozgrywane są do dwóch wygranych
setów (lub trzech w zależności od możliwości technicznych)
4. Uczestnictwo – Zgodnie z Regulaminem Spartakiady na 2019 rok.
5. Zgłoszenia - należy składać w Ognisku TKKF "Chemik" tel 665130622 do 20.09.2019r (w
tym dniu losowanie o godz.13.45) lub pocztą elektroniczną krystynabiel@tkkfchemik.pl terminy
gier eliminacyjnych to
30.09.19 i 02.10. 2019r.
6. Punktacja – klasyfikacja indywidualna ustalona zostanie po rozegraniu wszystkich
spotkań na zasadach podanych wyżej. Wyniki turnieju wliczane są do klasyfikacji indywidualnej
i drużynowej XLI Spartakiady Pracowników Z.A "Puławy" S.A. Do punktacji drużynowej brane
będą wyniki czterech najlepiej sklasyfikowanych zawodników (w tym maksymalnie jednej
kobiety).
7. Nagrody - Za zajęcie miejsca od I do III w klasyfikacji mężczyzn i kobiet – bony
upominkowe
8. Postanowienia końcowe - Zawodnicy występują wyłącznie w stroju i obuwiu sportowym.
Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie odpowiada. Prawo interpretacji niniejszego
Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. Ewentualne odwołania powinny spływać do
organizatora w terminie do 7 dni od daty komunikatu końcowego konkurencji. Po upływie
terminu nie będą rozpatrywane.
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Informujemy, że wzięcie udziału w niniejszej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i
przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”.
Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych
osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach związanych
z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego
na wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.
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