
REGULAMIN DRUŻYNOWEGO CYKLU 
TURNIEJÓW TENISA STOŁOWEGO 
O PUCHAR STAROSTY POWIATU 

WIELICKIEGO 

 
Cele imprezy: 
- popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy, 
powiatu i województwa 
- aktywna forma spędzania wolnego czasu 
- współzawodnictwo sportowe 
- promocja ziemi gdowskiej 
- podnoszenie sprawności fizycznej oraz własnych umiejętności w 
zakresie tenisa stołowego 
 
1.Terminy i miejsce turnieju:  
Planowane jest rozegranie 4 turniejów (kwiecień, czerwiec, 
sierpień i październik). Wszystkie turnieje rozegrane zostaną na 
sali w Pierzchowie (gm. Gdów) w następujących terminach: 
- niedziela -9 maja 2021 r. – I turniej pod nazwą 
„Wiosennepotyczki tenisowe” 
- niedziela - 20 czerwca 2021 r. – II Turniej pod 
nazwą„Powitanielata w Szczytnikach” 
- niedziela -15 sierpnia 2021 r. – III Turniej pod nazwą 
„Wakacyjne spotkania z tenisem” 
- niedziela 24 października 2021 r. – III Turniej pod nazwą 
„Jesienne potyczki tenisowe” 
 
2.Organizator: 
- UKS Rokicie Szczytniki 
 
3. Zgłoszenia: 
- do 07.05.2021 r. – I turniej 
- do 18.06.2021 r. – II turniej 
- do 13.08.2021 r. – III turniej 
- do 22.10.2021 r. – IV turniej  
sms pod nr tel. 501 269 593 lub na adres e-mail: 
tenis.rokicie@onet.pl 
- w zgłoszeniu podajemy: nazwę drużyny 
- ilość miejsc w turnieju ograniczona (w turnieju może wziąć 
udział max. 10 drużyn). Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 



4. Kategorie: 
-   turniej odbędzie się w kategorii do lat 16 (pod warunkiem 
zgłoszenia się minimum 4 drużyn) 
- turniej odbędzie się w kategorii open (pod warunkiem zgłoszenia 
się minimum 4 drużyn). 
W razie mniejszej liczby zgłoszonych drużyn obie kategorie 
zostaną połączone. 
 
5. Wpisowe: 
- 20 zł/drużyna do lat 16 
- 40 zł/drużyna w kategorii open 
Wpisowe zostanie przeznaczone na drobny poczęstunek dla 
drużyn (kawa, herbata, napoje, ciastka). 
 
6. System rozgrywek 
- każdy z każdym (przy udziale 7-8 drużyn) 
- grupowy (przy udziale 9-10 drużyn). Po rozegraniu meczy 
grupowych, rozgrywane będą mecze o miejsca: 
1 i 2 miejsce w grupie – półfinały (1A – 2B, 1B – 2A), mecz o 3 
miejsce, mecz o 1 miejsce  
Miejsca 3 w grupach o V miejsce 
Miejsca 4 w grupach o VII miejsce 
Miejsca 5 w grupach o IX miejsce 
Każdy turniej traktowany jest oddzielnie.Każda drużyna składa 
się minimum z 4 zawodników (drużyny klubowe, mieszane, 
rodzinne, złożone z przyjaciół). 
Do każdego meczu przystępuje 4 zawodników. Każdy rozgrywa 
jeden pojedynek do uzyskania 11, 22, 33 lub 44 punktów. Mecz 
kończy się w momencie uzyskania przez którąś z drużyn 44 pkt. 
(nie ma przewagi 2 – punktowej). Kolejność gier ustalana jest 
przez kapitana przed rozpoczęciem pojedynku.  
Mecze rozgrywane są wg. następującej kolejności: 
Zawodnik nr 1 – zawodnik nr 1 - do 11 pkt. (np. 11:8) 
Zawodnik nr 2 – zawodnik nr 2 - do uzyskania przez 
któregokolwiek z zawodników 22 pkt. (rozpoczynamy od stanu 
11:8 do np. 19:22) 
Zawodnik nr 3 – zawodnik nr 3 – do uzyskania przez 
któregokolwiek zawodnika 33 pkt. (rozpoczynamy od stanu 19:22 
do np. 33:28) 
Zawodnik nr 4 – zawodnik nr 4 - do uzyskania przez 
któregokolwiek zawodnika 44 pkt. (rozpoczynamy od stanu 33:28, 
a kończymy przy wyniku np. 43:44) 



W trakcie meczu nie można dokonać zmiany kolejności 
zawodników. W każdym meczumożna ustawić drużynę w innej 
kolejności. 
 
7. Nagrody: 
- w każdym z turniejów kategorii open– puchar dla drużyny za 
miejsca 1,2,3 
- w każdym z turniejów kategorii do lat 16 – puchar dla drużyny  
za 1 miejsce 
 
8. Harmonogram turnieju: 
9.30 – 10.00 – rozgrzewka, potwierdzenie uczestnictwa 
10.00 – rozpoczęcie gier 
13.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród. 
Po turnieju możliwe jest rozegranie dodatkowego turnieju 
indywidualnego open dla 16-32 zawodników (mecze do 2 
wygranych setów). 
UWAGI: 
- zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania wytycznych 
GIS i MZ w sprawie przepisów epidemiologicznych 
- zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia 
udziału w turnieju 
- uczestników obowiązuje strój sportowy 
- zawodnicy występują w zawodach na własną odpowiedzialność 
- ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie 
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas 
zawodów 
- każdy z uczestników zapisując się do zawodów wyraża zgodę na 
wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych, w 
szczególności fotografii wykonywanych podczas zawodów 
- organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do systemu 
rozgrywania turnieju oraz nazw poszczególnych turniejów 
-  z przyczyn niezależnych od organizatora ulec zmianie może 
termin zawodów 
- zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją 
poniższej klauzuli 
 
 
KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH: 
- Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i rady 
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 



osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.I2016.119.1): 
 - administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub 
Sportowy „Rokicie” Szczytniki 
- wizerunek uczestników może być przetwarzany wyłącznie na 
potrzeby promocji zawodów oraz umieszczony na portalach 
internetowych 
- administrator nie będzie przekazywał danych osobom trzecim, 
ani innym podmiotom 
- brak możliwości przetwarzania danych osobowych uczestnika 
zawodów przez organizatora uniemożliwia udział w turnieju 
 
 
 


