
REGULAMIN 

 POWIATOWEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

ZAWICHOST 2015 

 

1. Cel i zadania: 

Popularyzacja tenisa stołowego, 

Zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. 

2. Organizator: 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zawichoście im. Janusza Korczaka ul. 11 Listopada 

1, 27-630 Zawichost. 

3. Miejsce i terminy: 

Zawody odbywać się będą 12 grudnia 2015 r. godz. 9.30,  w sali gimnastycznej MOW 

Zawichost,  ul. 11 Listopada, Zawichost 27-630  

4. Konkurencje: 

 

Niezrzeszeni 14-18 lat 

Niezrzeszeni od 18 lat 

Zrzeszeni 14-18 lat 

Zrzeszeni od 18 lat 

Za zawodnika zrzeszonego uważa się osobę, która posiada lub kiedykolwiek posiadała 

licencję wydaną przez Polski Związek Tenisa Stołowego.  

 

5. Udział: 

W turnieju startować mogą zawodnicy – ligowych drużyn oraz klas niższych i 

niestowarzyszeni w klubach sportowych oraz uczniowie szkół powiatu sandomierskiego. 

Uczestnicy zawodów muszą posiadać i okazać organizatorom dokument tożsamości ze 

zdjęciem lub legitymację szkolną. W czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym 

obowiązkowo miękkie obuwie zmienne. Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków należy do zgłaszających klubów, szkół lub indywidualnie do 

uczestników.  

 

6. Zgłoszenie: 

Zgłoszenie do turnieju przyjmowane będą do dnia 07.12.2015 r. do godziny 14.00. Zgłoszenie 

proszę przesłać na adres MOW Zawichost, nr fax:15 8464501, lub do koordynatora zawodów 

Sławomir Niski adres e-mail:niski.slawek@poczta.onet.pl tel.: 668499637 

mailto:niski.slawek@poczta.onet.pl


 

7. Sposób przeprowadzania: 

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego, wydanymiprzez 

Polski Związek Tenisa Stołowego. Organizator planuje prowadzić turnieje systemem 

pucharowym, uproszczonym „do dwóch przegranych spotkań”. Finał rozgrywają zawodnicy, 

którzy nie przegrają wcześniej żadnego spotkania. Gry prowadzone będą do 2-ch zwycięskich 

setów /2:0 lub 2:1. Ostateczny system rozegrania poszczególnych konkurencji, uzależniony 

będzie od ilości zgłoszonych osób i ustalony zostanie w dniu zawodów.  

 

8. Sędziowie: 

Organizator zabezpiecza sędziego głównego i sekretarza, którzy prowadzą tabele turniejowe i 

nadzorują przebieg zawodów. Spotkania przy stołach prowadzą sędziowie stolikowi lub  

zawodnicy wyznaczeni przez sędziego głównego lub sekretarza.  

 

9. Nagrody: 

Trzy najlepsze osoby w każdej konkurencji otrzymają dyplomy i puchary. 

10. Przepisy końcowe: 

Zawody rozgrywane będą piłeczkami treningowymi „TIBHAR”. Ostateczna interpretacja 

niniejszego regulaminu należeć będzie do sędziego głównego turnieju i przedstawiciela 

organizatora. 


