KOMUNIKAT
PÓŁFINAŁ TALENTIADA 2020
POZNAŃ

1. Kategoria wiekowa: do lat 10 (2010 i młodsi)
2. Termin: 12.09.2020
3. Miejsce rozgrywania ( adres): AZS Poznań, ul. Noskowskiego 25
4. Organizator: AZS POZNAŃ
5. Zgłoszenia: do 09.09.2020 na adres e-mail: azstenis@poczta.onet.pl
Należy wypełnić i przesłać oficjalny druk
6. Wpisowe: Brak
7. Zawody mają charakter drużynowy
8. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach zobowiązana jest ubezpieczyć się we własnym
zakresie a za bezpieczeństwo grupy w czasie trwanie imprezy pełną odpowiedzialność ponosi
trener prowadzący/opiekun.
9. Informacje o turnieju:
Dyrektor turnieju:
Sędzia Naczelny:
Przepisy

Jacek Muzolf, tel. 609 400 442
Sebastian Kromolicki, tel. 501 214 483
Zgodne z regulaminem Talentiady

Weryfikacja, odprawa kierowników drużyn
i losowanie
12.09.2020 g. 10.00 /na obiekcie zawodów/
Otwarcie zawodów:

12.09.2020 g. 10:30,
po otwarciu: konkurencje sprawnościowe

Nawierzchnia:
Nagrody:

ceglana
puchary, dyplomy i medale

10. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Organizator pokrywa koszt noclegu 11/12.09.2020 i wyżywienia/śniadanie w hotelu i obiad na
obiekcie dla oficjalnych składów drużyn - 5 osób (2 chłopców + 2 dziewczynki+ trener).
Obiekt:
•

Aparthotel Avenue 22

Adres hotelu: Al. Niepodległości 22, 61-714 Poznań
•

Hotel VIVALDI Poznań

Adres hotelu: Ul. Winogrady 9, 61-663 Poznań

Śniadanie dla drużyn korzystających z noclegu odbędzie się na kortach od godziny 9:00.
Dojazd na korty we własnym zakresie.
Wszyscy uczestnicy muszą posiadać licencje PZT i aktualne badania lekarskie lub
oświadczenie rodzica.
Należy wypełnić i przesłać oficjalny druk zgłoszenia (azstenis@poczta.onet.pl)
W dniu zawodów opiekun zobowiązany jest do przekazania organizatorowi wypełnione przez
opiekunów prawnych zawodników formularze RODO (dostępne na stronie Tenis 10).
Każde dziecko biorące udział w rozgrywkach powinno posiadać ubezpieczenie NNW a
za bezpieczeństwo grupy w czasie trwanie imprezy pełną odpowiedzialność ponosi
trener prowadzący/opiekun. Przed rozpoczęciem zawodów każdy trener jest
zobowiązany do podpisania regulaminu.
Drużyna: minimum 4 osoby (2 chłopców i 2 dziewczynki oraz rezerwowi: 1 chłopiec i 1
dziewczynka).
I część: Konkurencje sprawnościowe:
1) bieg na 20m z rakietką
2) bieg gwiaździsty ze zbieraniem piłek
3) rzut piłką tenisową w dal z klęku
4)bieg wahadłowy z odrzucaniem piłek
II i III część: Gry para tenisowe i tenisowe rozgrywane będą na kortach zgodnie z przepisami
opisanymi w „Przepisach i punktacji” Talentiady Tenisowej 2020.
Do zobaczenia!

