
 
 

REGULAMIN  TURNIEJU O PUCHAR PREZESA 
SOLNEGO MIASTA 

W TENISIE STOŁOWYM 2016 

 
1.Planuje się rozegranie cyklu 10 turniejów w kategorii do 13 lat 
(rocznik 2003 i młodsi) oraz powyżej 13 lat (rocznik 2002 i starsi) 
w okresie od 20 marca 2016 r. do 18 grudnia 2016 r. w 
następujących terminach (20 III, 24 IV, 22 V, 26 VI, 17 VII, 18 IX, 
24 IX, 2 X, 6, XI, 18 XII). Turnieje każdorazowo rozegrane zostaną 
na hali Solnego Miasta. 
 
2.Do klasyfikacji generalnej turnieju każdemu zawodnikowi 
zaliczane będą punkty z 10 turniejów. W przypadku gdy dwóch 
lub więcej zawodników uzyska jednakową liczbę punktów w 
końcowej klasyfikacji o wyższej lokacie zadecyduje najwyższe 
miejsce/a uzyskane przez zawodnika w całym cyklu. 
 
3.Zawodnik zgłaszający się do danego turnieju może grać tylko w 
jednej kategorii (w każdym turnieju może grać w innej kategorii). 
 
4.Klasyfikacja dla obu kategorii prowadzona jest oddzielnie z 
podziałem na dziewczęta/kobiety i chłopców/mężczyzn. 
 
5.Zasady prowadzenia turnieju: 
W turnieju obowiązuje system grupowo-pucharowy składający się 
z dwóch etapów: 
- I etap - system grupowy (grupy min. 4 osobowe). O przydziale do 
grupy decyduje losowanie. 
- II etap – system pucharowy (zawodnicy z 1 i 2 miejsca z każdej 
grupy (max. 16 zawodników) rozgrywają mecze o miejsca 1-2, 3-4, 
5-8, 9-12, 13-16. Pozostali zajmują miejsca od 17 do … (miejsce w 
grupie decyduje o ostatecznej lokacie). 
 
6. Zasady punktacji: 
1 miejsce – 40 pkt. 
2 miejsce – 35 pkt. 
3 miejsce – 30 pkt. 
4 miejsce – 28 pkt. 
5 – 8 miejsce – 25 pkt. 



9 – 12 miejsce – 20 pkt. 
13 – 16 miejsce – 17 pkt. 
17 – 24 miejsce – 15 pkt. 
25 – 32 miejsce – 12 pkt. 
33 – 48 miejsce – 8 pkt.  
49 – 64 miejsce – 5 pkt. 
65 i niżej – 2 pkt. 
 
7. Nagrody. 
Po każdym turnieju zwycięzca kategorii do lat 13 oraz powyżej lat 
13 otrzyma drobną nagrodę rzeczową. 
Na zakończenie całego cyklu trzech pierwszych zawodników w 
każdej kategorii w klasyfikacji generalnej otrzyma: dyplomy i 
nagrody rzeczowe, a zwycięzcy obu kategorii Puchar Prezesa 
Solnego Miasta. 
 
8. Sprawy organizacyjne. 
- obowiązuje wpisowe w wysokości: 6 zł kategoria do lat 13 i 10 zł 
kategoria powyżej lat 13 (płatne przed turniejem w kasie siłowni) 
- zgłoszenie do turnieju nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty 
wpisowego 
- uczestników turnieju obowiązuje posiadanie stroju sportowego, 
odpowiedniego obuwia oraz przestrzeganie regulaminu hali 
sportowej Solnego Miasta 
- turnieje zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem i przepisami 
PZTS 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione 
bądź skradzione 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
nieszczęśliwych wypadków (obowiązek ubezpieczenia spoczywa na 
uczestniku turnieju) 
 
 
 

 
 


