
Regulamin turnieju tenisa stołowego 
 
 

I. ORGANIZATOR  

Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach, ul. Sportowa 14, 43-250 Pawłowice, e-mail: 
gos@pawlowice.pl  

 
II. CEL  

1. Upowszechnianie gry w tenisa stołowego. 

2. Stworzenie możliwości do aktywnego wypoczynku oraz współzawodnictwa sportowego. 
 
III. TERMIN I MIEJSCE  

Turniej zostanie rozegrany 25.03.2023 r. (sobota) w Domu Ludowym w Jarząbkowicach. 

 

IV. PROGRAM ZAWODÓW  

1. 9:00 – 9:30 zapisy w dniu turnieju 

2. 9:00 – 10:00 rozgrzewka , w trakcie zapisów i losowania meczów 

3. 10:00  rozpoczęcie turnieju 

4. ok. 12:30  dekoracja zwycięzców 
 

V. UCZESTNICTWO  

1. W zawodach mogą brać udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wskazane jest aby dzieci  
i młodzież niepełnoletnia w dniu zawodów zgłosiła się z rodzicem/opiekunem. 

2. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do zawodów jest: 

a) Zgłoszenie się w biurze zawodów celem wypełniania karty zgłoszeniowej, gdzie oświadcza iż: 

- zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania, 

- wyraża zgodę: na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

na potrzeby promocji imprezy, 

- zawodnik nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie sportowej. 

b) Posiadanie obuwia i stroju sportowego. 
 

VI. KLASYFIKACJA I NAGRODY  
 

 

1. O przynależności zawodniczki/zawodnika do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia. 

2. Organizator przewidział nagrody dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii. 

3. W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega sobie możliwość łączenia grup. 
 

 

GRUPA  NAZWA GRUPY  ROCZNIKI  

Grupa I  do 10 lat  2013 i młodsi  

Grupa II  11 - 12 lat  2011 - 2012  

Grupa III  13 - 15 lat  2008 - 2010  

Grupa IV  16 lat i starsi (OPEN) 2007 i starsi 
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VII. PRZEPROWADZENIE TURNIEJU  

1. W zależności od ilości zawodników w poszczególnych kategoriach Turniej rozegrany zostanie 
systemem grupowym (każdy z każdym), mieszanym lub pucharowym. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względu na liczbę 
zawodników. 

3. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów. 

4. Podczas turnieju obowiązują ogólnie przyjęte zasady gry. 

5. Pary do gry kojarzone będą poprzez losowanie. 

6. Prowadzone będą tylko gry singlowe. 

7. Zawodnik ma prawo klasyfikacji tylko w jednej z powyższych kategorii. 

8. Turniej ma charakter wyłącznie amatorski, obowiązują zasady Fair Play. 

9. Mecze rozgrywane są bez udziału sędziów a zawodnicy sami liczą punkty i podają wyniki. 

 
 

VII. UWAGI KOŃCOWE  

1. Amator to zawodnik nie posiadający licencji zawodnika. 

2. Dekoracja zwycięzców odbędzie się do 15 minut po rozegraniu ostatniego meczu. 

3. Odbiór nagród możliwy jest tylko podczas dekoracji zwycięzców. 

4. Zmian w regulaminie może dokonać tylko Organizator. 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru. 

6. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator. 


