
 

 
 

REGULAMIN „Turnieju Tenisa Stołowego” 
 

 
1. ORGANIZATOR: 

 Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 
 
we współpracy z: 
 

 Halą Sportową w Łącku  
 Samorządem Województwa Mazowieckiego  
 Powiatem Płockim 
 Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowego w Płocku 
 Gminnym Klubem Sportowym Fala Nowy Duninów 
 Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie 

 
 

2. UCZESTNICY: 
 

 Turniej ma charakter amatorski, Organizator dopuszcza do udziału zawodników 
posiadających licencję PZTS, uczestniczących w rozgrywkach do szczebla 4 i 5 ligi 
włącznie 

 dzieci, młodzież i dorośli, przedstawiciele zaproszonych jednostek samorządu 
terytorialnego, służb mundurowych i innych instytucji oraz organizacji z powiatów: 
gostynińskiego, płockiego, sochaczewskiego 

 
 

3. CELE TURNIEJU: 
 wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w grze indywidualnej 
 popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
 integracja między poszczególnymi zawodnikami turnieju 
 propagowanie zdrowego stylu życia i rozwój umiejętności sportowych 
 rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności sportowej 
 integracja społeczności lokalnych 
 rywalizacja w duchu fair play 

 
4. PRZEBIEG TURNIEJU: 

 turniej tenisa stołowego zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: dziewcząt/kobiet  
i chłopców/mężczyzn 

 zawody zostaną przeprowadzone z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 
I klasa I-III szkoła podstawowa - żak 
II  klasa IV-VI szkoła podstawowa - młodzik 
III klasa VII-VIII SP i  gimnazjum (do 18 r.ż) – kadet junior 
IV  młodzież od 18 do 25 roku życia - młodzieżowiec 
V  od 26 do 40 roku życia – dorośli, kategoria samorządowo – instytucjonalna 
VI od 41 roku życia – dorośli, kategoria samorządowo - instytucjonalna 

 do turnieju każdy członek Stowarzyszenia może zgłosić maksymalnie 20 osób 
(dzieci, młodzież, dorośli OPEN ) 

 samorządy i instytucje – po 2 przedstawicieli zaproszonych jednostek 
 każdy uczestnik ma prawo gry tylko w swojej kategorii 
 turniej rozegrany zostanie systemem zależnym od liczby zgłoszonych uczestników;  

o wyborze systemu zdecyduje Organizator po przyjęciu listy uczestników 
 czasy rozgrywek poszczególnych rund i meczów ogłaszane będą w komunikatach 

technicznych 
 turniej rozegrany zostanie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego 



 

 mecze sędziować będą wyznaczone przez Organizatora osoby, posiadające odpowiednią 
wiedzę i kwalifikacje; Organizator zabezpiecza sędziego głównego i sekretarza 
do nadzorowania przebiegu zawodów i prowadzenia tabeli turniejowych 

 ostateczna interpretacja regulaminu i rozstrzyganie kwestii spornych należy 
do Organizatora i sędziego głównego turnieju 

 
 
5. MIEJSCE TURNIEJU I TERMINY: 

 turniej rozegrany zostanie w dniu 11 maja 2019 roku (sobota), Hala Sportowa 
w Łącku, ul. Gostynińska 2 

 rejestracja zawodników: 9.00 - 9.30 
 czas trwania turnieju: 10.00 - 15.00 
 rekrutacja zawodników: do 6 maja 2019 r., telefonicznie (tel. 24 261 40 54, 

Biuro Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego) 
lub drogą mailową (stowgmin@wp.pl) 

 
6. NAGRODY: 

 zdobywcy I, II i III miejsc otrzymają puchary, statuetki i dyplomy 
 komisja sędziowska pod przewodnictwem sędziego głównego turnieju przyzna nagrodę 

specjalną - Zawodnik fair play 
 przewiduje się możliwość przyznania dodatkowych nagród, o których decyduje 

Organizator np. dla najmłodszego i najstarszego zawodnika Turnieju 
 
7. UWAGI TECHNICZNE: 

 zawodnicy turnieju występują we własnych strojach (wskazane stroje identyfikujące daną 
drużynę) i obuwiu sportowym 

 zawodnicy turnieju rozgrywają mecze własną rakietką (istnieje możliwość skorzystania 
z piłek treningowych udostępnionych przez Organizatora, po wcześniejszym 
uzgodnieniu) 

 transport uczestników turnieju we własnym zakresie 
 mecze rozgrywane są do 2 zwycięskich setów; sety rozgrywane są do 11 punktów 

zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10, set trwa do osiągnięcia przewagi 
2 punktów jednej ze stron – nie dotyczy kategorii od 26 do 40 … i od 41 roku życia 

 w kategoriach „od 26 do 40 roku życia” i „od 41 roku życia” mecze rozgrywane będą do 3 
zwycięskich setów; 

 zawodnicy turnieju biorą w nim udział na własną odpowiedzialność; Organizator 
nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

 kibiców poszczególnych drużyn zachęca się do dopingowania swoich faworytów 
(mile widziane aktywne formy i metody dopingu) 

 wszelkie kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, ostatecznie rozstrzyga 
Organizator 

 zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu turnieju 
 w przypadku osób niepełnoletnich Organizator wymaga zgody od rodzica/opiekuna co 

do udziału w turnieju oraz braku jakichkolwiek przeciwskazań m.in. zdrowotnych. 
 udział zawodnika/zawodniczki w turnieju jest jednoznaczny z akceptacja niniejszego 

regulaminu. 
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