
REGULAMIN 

XXXIV TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO  

im. B. KUKLIŃSKIEGO 2022 

 

1. CEL TURNIEJU 

Upamiętnienie znanego sportowca, tenisisty stołowego, mieszkańca Tczewa Bronisława 

Kuklińskiego. 

 

2. TERMIN I MIEJSCE  

- termin: niedziela 22.10.2022. godzina 10:00 (zapisy na miejscu od  godziny 9:00) 

- turniej odbywa się w hali Szkoły Podstawowej Nr 7 im. S. Staszica w Tczewie, ul. Stoczniowców 

15A 

 

3. ORGANIZATOR  

 Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 

 

4. ZGŁOSZENIA  

Zgłoszenia dokonuje się w dniu zawodów. 

Udział w zawodach - BEZPŁATNY! 

 

5. PRAWO STARTU 

- w turniejach mogą brać udział wszyscy chętni, turniej ma znamiona turnieju OPEN 

- zweryfikowani uczestnicy będą podzieleni na następujące kategorie wiekowe: 

- Każdy zawodnik zobowiązany jest do wydrukowania  i dostarczenia własnoręcznie podpisanego 

oświadczenia z informacją określającą stan zdrowia ( załącznik nr 2) - warunek konieczny ! 

- zawodnicy w wieku 16-29 lat (wg. rocznika) 

- zawodnicy w wieku 30-49 lat (wg. rocznika) 

- zawodnicy 50 lat i powyżej (wg. rocznika) 

- kategoria zawodników zrzeszonych 

- kategoria kobiet 

 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 

Turniej przeprowadzony zostanie systemem ,, do dwóch porażek ,,  

W przypadku kiedy w danej kategorii wiekowej będzie mniej niż 8 osób system ulega zmianie i gra 

będzie się toczyć w dwóch grupach (każdy z każdym) - dwie osoby wychodzą z grupy i grają „na 

krzyż” 

 



W przypadku gdy w danej kategorii wiekowej będzie mniej niż 6 osób gra toczyć się będzie w jednej 

grupie, każdy z każdym. Zwycięzca grupy ma automatycznie pierwsze miejsce. 

 

O zwycięstwie w danej grupie decyduje: 

- największa ilość zdobytych punktów  

- w przypadku takiej samej ilości punktów lepszy stosunek setów 

- jeżeli ilość punków , stosunek setów i ilość wygranych i przegranych setów jest identyczna, decyduje 

bezpośredni pojedynek.  

 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

- wszyscy zawodnicy bez wyjątku zarejestrowani w PZTS grają w kategorii zrzeszeni! 

- zawodnicy nie zrzeszeni w PZTS będą podzieleni zgodnie z kategoriami wiekowymi z pkt 5, 

- organizatorzy oraz Sędzia Naczelny turnieju nie odpowiada za wszelkie nadużycia spowodowane 

zapisywaniem się w kategorie niezgodnie z niniejszym Regulaminem 

- wszelkie sporne sytuacje przy stole może rozwiązać Sędzia Naczelny 

- czas na pojawieniu się przy stole to 3 min, od pierwszego wołania, po przekroczeniu 3 min Sędzia 

ma prawo przyznać Walkower. 

- we wszystkich w/w kategoriach organizator przewiduje nagrody rzeczowe   

- udział w zawodach oznacza znajomość i akceptację warunków niniejszego Regulaminu, wyrażenie 

zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z 

RODO przez organizatora w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach zgodnie z 

treścią dołączonego do niniejszego Regulaminu załącznika nr 1 

- organizator oraz Sędzia Naczelny nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione w szatniach 

(ewentualne ich zaginięcie) 

         

                                                                                                                       

    Specjalista      
    
           ds. Organizacji Imprez Sportowych   

   
                                                                                 TCSiR     

               
 

                                                                                         Wojciech Tocewicz              
      

                                                                                                       (Tel. 501-730-577)  


