
REGULAMIN MIKOŁAJKOWEGO 

TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

 

1. Cel: 

Cele turnieju: 

a) Popularyzacja gry w tenisa stołowego.  

b) Promocja gminy Cieszanów. 

c) Umożliwienie rozwoju oraz sprawdzenia własnych umiejętności   

d) Aktywne spędzanie czasu wolnego.  

e) Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych 

2. Termin i miejsce: 

Turniej zostanie rozegrany w dniu 07.12.2019 roku o godzinie 10:00 

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Cieszanowie – Nowym Siole  

 

3. Zgłoszenia zawodników do 29.11.2019r. Centrum Kultury i Sportu pod nr tel. (016) 

631-10-95 lub u Opiekunów Gminnych Świetlic oraz Wiejskich Domów Kultury.   

System  rozgrywek zostanie ustalony na miejscu.  

4. Losowanie: 

Losowanie  poszczególnych kategorii wiekowych odbędzie się na miejscu turnieju  

 5. Nagrody: 

- Za zajęcie I-III Miejsca medal, dyplom oraz nagroda rzeczowa 

- Dyplomy za udział oraz ??  

6. System rozgrywek i zasady gry: 

-W turnieju biorą udział  mieszkańcy gminy Cieszanów 

- Turniej rozegrany zostanie w 5 kategoriach wiekowych podzielonych na płeć Żeńską i 

Męską  

1. do lat 12   

2.13 lat -19 lat  

3.20 lat – 29 lat 

4. 30 lat – 49 lat 

5. 50 +   

- Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.   Mecze 

rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS.   Mecze rozgrywane są do 

3 zwycięskich setów.   Sędziowie turnieju mogą zdecydować o skróceniu meczów 

eliminacyjnych do 2 zwycięskich setów.  Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez 



jedną ze stron - przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 

punktów jednej ze stron.  

7. Postanowienia końcowe: 

 1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.  

2. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.  

 3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.  

 4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych 

przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.   

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni. 

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.  

7. Ubezpieczenie oraz dojazd uczestników na koszt własny. 

8. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego 

opiekunów bądź wstawienie się z opiekunem.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rozgrywek, który może ulec 

modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników. 

  

 

 


