
REGULAMIN WIOSENNEGO TURNIEJU  

W TENISIE STOŁOWYM 
 

1. CEL TURNIEJU 

 popularyzacja tenisa stołowego  

 

2. TERMIN I MIEJSCE  

Turniej odbędzie się 25.03.2023r na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7, ul Stoczniowców 15a w 

Tczewie 

 

3. ORGANIZATOR  

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

 

4. ZGŁOSZENIA  

Zgłoszenia i weryfikacja 9:00 - 9:45. Zweryfikować można się tylko osobiście!  

Rozpoczęcie zawodów godz. 10:00. 

 

Podczas weryfikacji należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. 

 

5. PRAWO STARTU 

W turniejach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 16 lat, turniej ma znamiona turnieju OPEN.  

Wyjątkiem jest kategoria 16-29 lat, w której najmłodszy uczestnik musi mieć skończone 16 lat (warunek 

konieczny) dalej o przynależności do kategorii decyduje roku urodzenia. 

Zweryfikowani uczestnicy będą podzieleni na kategorie : 
 

 Kobiety  

 kategoria 16-29 lat (według rocznika) 

 kategoria 30-49 (według rocznika) 

 kategoria 50 i powyżej (według rocznika) 

 zawodnicy zrzeszeni  
 

Każdy niepełnoletni zawodnik chcący wziąć udział w rozgrywkach zobowiązany jest do dostarczenia 
oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna, potwierdzającego dobry stan zdrowia i brak przeciw 
wskazań do udziału w turnieju - warunek konieczny, bez oświadczenia zawodnik nie będzie dopuszczony do 
udziału w turnieju. Wzór oświadczenia/zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

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 będą mniej niż 6 osób gra toczyć się będzie w jednej grupie, każdy 

z każdym. Zwycięzca grupy ma automatycznie pierwsze miejsce. 

 

- Wszyscy zawodnicy bez wyjątku zarejestrowani w PZTS grają w kategorii zrzeszeni, 

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

- Organizatorzy oraz Sędzia Naczelny turnieju nie odpowiada za nadużycia spowodowane zapisywaniem się w 

kategorie nie zgodnie 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 tym czasie Sędzia ma prawo przyznać 

walkower. 



 

O zwycięstwie w danej grupie decyduje:  

- większa ilość zdobytych punktów  

W przypadku takiej samej ilości punktów decydują kolejno: 

- stosunek setów (lepsza różnica)  

- jeżeli różnica jest taka sama, decyduje większa ilość wygranych setów.  

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

bezpośredni pojedynek.  
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

 Zawodnicy oświadczają, że są zdrowi i nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju,  
 Każdego uczestnika turnieju obowiązuje obuwie sportowe, 
 W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą 

organizatora ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek, 
 Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny. 
 Na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) obowiązuje całkowity zakaz spożywania 

alkoholu i wyrobów tytoniowych, 
 Za szkody pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada 

zawodnik a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny, 
 Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 
 Osoby nie pełnoletnie startują za zgodą i wiedzą rodziców/opiekunów prawnych 
 Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na 

wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z RODO przez 
organizatora oraz w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach zgodnie z treścią 
dołączonego do niniejszego Regulaminu załącznika nr 1, 

 Przyjmuje się, że rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich znają i akceptują warunki 
przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO 

 W sprawach turnieju można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 
pod nr tel. 501 – 730 – 577 Andrzej Gołembiewski 

 Przyjmuje się, że każdy zawodnik zna i akceptuje treść  
 W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie 

 

 

Organizator oraz Sędzia Naczelny nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione w 

szatniach (ewentualne ich zaginięcie). 

 
 

Wykaz załączników: 

Zał. 1 - Informacja Administratora Danych Osobowych 
Zał. 2 - oświadczenie rodzica 


