
REGULAMIN TURNIEJU  

III ŚWIĘTO TENISA STOŁOWEGO W GMINIE TUCHÓW 

 
1. Cel: 
a) popularyzacja tenisa stołowego.  

b) aktywne spędzanie czasu wolnego.  

c) integracja dzieci i młodzieży. 

d) spotkanie ze znanymi sportowcami. 
2. Termin i miejsce: 

Zawody zostaną rozegrane w dniu 14.03.2020 roku od godziny 9:00 Hala MOSiR w Tuchowie, 

ul. Jana Pawła II 6. 
3. Kategorie wiekowe: (wpisowe - 10 zł)    

I. urodzeni w roku 2006 i młodsi (podział dziewczęta – chłopcy) 

II. urodzeni w latach 2005 - 2002 (podział dziewczęta – chłopcy) 

III. OPEN amator: (wpisowe - 15 zł) 

IV. OPEN zawodnicy z licencjami: (wpisowe - 15 zł)    

VI. OPEN żeńska  (wpisowe - 15 zł)  

W zależności od zgłoszeń kategorie mogą ulec zmianie. 

4. System rozgrywek i przepisy gry: 
a) Turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych. 
b) Pojedynki rozgrywane będą do dwóch lub trzech wygranych setów (decyduje liczba chętnych). 
c) Turniej rozgrywany będzie systemem do dwóch przegranych lub każdy z każdym (decyduje 

liczba chętnych). 

d) Serwis musi być wykonany do linii końcowej odbierającego będącego na wózku. 

5. Zgłoszenia: 
a) Zgłoszenia do 08 marca!!! 2020r. pod nr tel. 693-568-101. 

b) Zgłoszenia może dokonać rodzic/opiekun prawny. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń. 

6. Warunki uczestnictwa: 
a) Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy (obuwie zamienne!) 

b) Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki. 

c) Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator.  

d) Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 

gospodarza obiektu i organizatora turnieju. 

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

f) Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.  

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne  

uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność  za zgodą 

rodziców. 

 7. Organizator zapewnia: 
a) obsługę sędziowską. 

b) zaplecze medyczne. 

c) nagrody w postaci pucharów, medali, dyplomów,  

d) obiad po wcześniejszym zgłoszeniu. (15 zł.) 

 

 
        Gospodarz:                                Burmistrz Tuchowa                                    Organizator:                                
Hala MOSiR w Tuchowie                Magdalena Marszałek                       Akademia Tenisa Stołowego 
       Marek Srebro                                                                                                    W.B.M. KRUPA 


