
REGULAMIN IV TURNIEJU

TENISA STOŁOWEGO

W PYSZĄCEJ

1. CELE TURNIEJU:

 Popularyzacja tenisa stołowego,

 Promowanie sportowej aktywności i zasad gry fair - play ,oraz aktywnego spędzania 
czasu wolnego,

 Integracja byłych i obecnych mieszkańców Pyszącej, oraz członków Stowarzyszenia 
„ „Pysząca – razem i dla wszystkich”.

2. ORGANIZATOR TURNIEJU:

Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie „Pysząca – razem i dla wszystkich” 
z siedzibą w Pyszącej, ul. Wierzbowa 17.

3. TERMIN I MIEJSCE:

Turniej zostanie rozegrany w dniach 14 i 15 marca 2015 roku na sali wiejskiej w Pyszącej.

Rozgrywki eliminacyjne -14 marca

Rozgrywki finałowe – 15 marca

4. KATEGORIE WIEKOWE:

 Kobiety-juniorki: kobiety w wieku poniżej 16 lat,

 Kobiety: kobiety w wieku powyżej 16 lat,

 Mężczyźni-juniorzy: mężczyźni w wieku poniżej 18 lat,

 Mężczyźni: mężczyźni w wieku powyżej 18 lat,

 Mężczyźni 50+ - mężczyźni w wieku powyżej 50 lat lub posiadający wnuki.

5. SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY:  

a) turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych,

b) pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 21 pkt.,

c) turniej rozgrywany będzie systemem grupowym (każdy z każdym), po uprzednim 
losowaniu grupy.
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6. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU:

a) Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2015r włącznie, w sklepie w Pyszącej

b) Treningi dla dzieci i młodzieży (zapisanych do udziału w turnieju) będą odbywały się od 
16 lutego do 27 lutego  2015r. tj:od poniedziałku do piątku, w godz. od 17.00 do 19.00

Turniej ma charakter zamknięty; do turnieju zgłaszać mogą się wszyscy byli i obecni 
mieszkańcy Pyszącej, uczniowie i absolwenci szkoły w Pyszącej oraz członkowie 
Stowarzyszenia „Pysząca – razem i dla wszystkich”.

d) Uczestnicy turnieju, którzy ukończyli 20 rok życia ,zobowiązani są do uiszczenia przy 
zgłoszeniu  wpisowego w wysokości 10 zł.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 Uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju 
(rakietka, strój sportowy, obuwie zamienne).

 Uczestnik turnieju powinien posiadać dowód tożsamości ( legitymację szkolną lub 
dowód osobisty)

8. NAGRODY

Dla zwycięzców turnieju organizator przewiduje nagrody:

 puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

9. UWAGI KOŃCOWE

 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz 
dokonywania w nim zmian.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki w czasie turnieju oraz 
zagubione rzeczy.

 Każdego uczestnika turnieju obowiązuje niniejszy regulamin oraz kultura osobista w 
miejscu rozgrywania turnieju.

 Nie przestrzeganie regulaminu wiąże się z możliwością usunięcia zawodnika z 
turnieju.

2


