
„Memoriał Sylwestra Guzika” – impreza okolicznościowa o charakterze sportowo-rekreacyjnym 

składająca się z dwóch części. Część poranna -  turnieje tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży, 

część popołudniowa – Turniej OPEN kobiet i mężczyzn. 

 

Regulamin Turnieju OPEN 

 

1. Cel.  

Przypomnienie postaci i uczczenie pamięci wybitnego trenera Sylwestra Guzika. 

2. Organizator.  

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 

Partner organizacyjny: Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

3. Miejsce, termin i program. 

Hala Widowiskowo-Sportowa Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Konstytucji 3-go 

Maja 4, 21 maja 2017 r. (niedziela) 

Program imprezy: 

11.30 – 12.00 – losowanie turnieju OPEN  

12.15 – rozpoczęcie turnieju OPEN w miarę wolnych stołów 

Warunki uczestnictwa 

 Prawo gry mają zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia w przepisowym terminie oraz 

opłacą wpisowe. 

 Za grę w turnieju zawodnika niepełnoletniego pełną odpowiedzialność bierze opiekun lub 

zgłaszający klub, natomiast osoby powyżej 18 lat biorą udział w zawodach na własną 

odpowiedzialność. 

 Wpisowe płatne gotówką wynosi 15 zł od uczestnika, przyjmowane będzie w dniu 

zawodów. Zainteresowanych wystawieniem faktury VAT, prosimy o podanie danych do 

faktury wraz ze zgłoszeniem do turnieju. 

 Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy zaś pozostałe, w tym przejazd, 

wyżywienie itp. jednostki delegujące, uczestnicy. 

 Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do 

zgłaszających klubów lub indywidualnie do uczestników. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie 

obiektu. 

 Zgłoszenia będą przyjmowane do dn. 16.05.2017 r. poprzez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie: www.ckis.pl. W wyjątkowych przypadkach w dniu zawodów do 

godziny 11.30. 

Inna forma zgłoszeń nie będzie uznawana. 



 

4. System zawodów. 

Zawody będą przeprowadzone w oparciu o regulamin PZTS. Organizatorzy planują 

prowadzić turniej systemem pucharowym (do dwóch przegranych meczy) z grą „od tyłu”  

o miejsce III-cie lub V-te. Runda pierwsza oraz gry wygrane toczyć się będą do trzech 

wygranych setów, w przypadku dużej ilości zgłoszeń gry przegranych czyli do miejsc III – 

IV (lub V-VI) do dwóch wygranych setów. 

Ostateczny system rozegrania poszczególnych konkurencji, uzależniony będzie od ilości 

zgłoszonych osób i ustalony zostanie w dniu zawodów. Zawody zostaną przeprowadzone na 

11 stołach. 

5. Sędziowie.  

Organizator zabezpiecza sędziego głównego oraz osoby, które poprowadzą tabele 

turniejową i nadzór nad przebiegiem zawodów. Spotkania przy stołach prowadzą zawodnicy 

wyznaczeni przez sędziego głównego lub osoby prowadzące zawody. 

6. Nagrody. 

- zwycięzca otrzymuje Puchar Przechodni turnieju 

- pamiątkowe dyplomy  

- puchary za miejsca 2-3 

- zwycięzca z roku 2016 otrzymuje puchar za I miejsce 

- zwycięzcy turnieju otrzymują nagrody rzeczowe.  

7. We wszystkich sprawach spornych oraz dotyczących organizacji i przebiegu rozgrywek 

decyduje sędzia główny oraz organizator zawodów. 

8. Puchar przechodni pozostaje na własność w przypadku wygrania przez daną osobą 

trzykrotnie Memoriału im. Sylwestra Guzika.  

 

 

 

Dział Sportu i Rekreacji  

Centrum Kultury i Sportu 

w Skawinie 


