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                                                                    ПОЛОЖЕННЯ

           Про проведення відкритого Клубного Чемпіонату Вінницької області з   
                                  настільного тенісу  сезон 2011 – 2012рр. 

                                        I – Мета та завдання

      Змагання проводяться з метою:
1	Популяризації і подальшого розвитку настільного тенісу в Вінницькій області та в Україні       
2	Підвищення спортивної майстерності.

                                              II – Місце і дати проведення змагань.

2	Ігри проводяться згідно з календарем , який додається до цього положення.
  
                                            III – Керівництво проведення змагань.

3	Керівництво проведення змагань здійснюється Федерацією настільного тенісу Вінницької області
       Та Управлінням   з Питань Фізичної Культури та Спорту Вінницької Облдержадміністрації.
4	Безпосереднє проведення покладається на суддівські колегії, затверджені ВФНТ.
5	Відповідальність за підготовку місць змагань, прийом та розміщення покладається  на спортивні організації, які проводять змагання.
 
                                              IV – Організації та учасники змагань.

6	До чемпіонату Вінницької області допускаються команди спортивних клубів, секцій, ДЮСШ, ШВС
і т.п. з усіх регіонів Вінницької області та команди з інших областей України.
 -     Ігри повинні проходити с Вересня по травень у  4 тури. Команда складається не менш як з 3-х осіб.
 -     Кожна команда може заявити не більше 8 чоловік.
 -     Жінки мають право грати за чоловічі команди.
        
                                             V – Медіко-санітарне обслуговування, техніка безпеки.

 -    Медичний контроль здійснюється безпосередньо на місці проведення змагань. 
       Відповідальність за техніку безпеки під час проведення змагань несе головний суддя туру.

                                             VI – Умови прийому проведення змагань.
7	Усі витрати команд ( проїзд харчування, проживання, добові в дорозі), що беруть участь на усіх 
етапах змагань Клубного чемпіонату Вінницької області, несуть організації що відряджають.
8	Витрати, що пов’язані з проведенням змагань; оплата харчування місцевої суддівської колегії,  
      проїзд, проживання, харчування, оплата лікаря несе ВФНТ.
                                                     VII – Система проведення змагань
9	Командний матч складається з 7 зустрічей до 4-х перемог.
10	Порядок ігор: A-Y,B-X,C-Z пара A-X,C-Y,B-Z.
11	Склад команди – 3 чоловіка, запасні гравці мають право грати у парних іграх.
12	Всі ігри проводяться з п’яти партій. М’ячі білі, перевага м’яча за кількістю зірок.


                                                                 VIII – Нагородження

-   Команди що посіли 1-3 місце  нагороджуються дипломами та призами ВФНТ та Управління з Питань 
     Фізичної Культури та Спорту Вінницької  Облдержадміністрації.

                                               
                                                                      IX – Заявки

 -   Команди які мають намір брати участь у Клубному чемпіонаті Вінницької області повинні подати 
     заявочний лист до ВФНТ у якому повинні бути ( п.і.п, дата народження, місце роботи, розряд, адреса, 
     телефон,) кожного спортсмена, та підпис тренера, допуск лікаря.
13	Заявки для участі в змаганнях подаються в ВФНТ до 20 вересня, для своєчасного складання 
     календаря змагань.
  

              Дане положення є викликом для участі у Клубному Чемпіонаті Вінницької області.

    Тел. Для запитань:

    067 430-42-58  Захаревич Ігор ( відповідальний за проведення змагань.)
    
      Офіційний сайт ВФНТ: pingpong-vn.ucoz.ua



