
 

REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU TENISA 

STOŁOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 
1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego.  

2. Promocja gminy Strawczyn 

3. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności. 

4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.  

5. Aktywne spędzanie czasu wolnego.  

 

7. ORGANIZATOR  
- SCKiS 

- Arkadiusz Brudziński 

 

8.TERMIN I MIEJSCE  
- 17.03.2020 Sala gimnastyczna w Promniku 

- rozpoczęcie zawodów o 17:00  

 

9. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU  
- do 13.03.2020  

- pod nr Tel. 793956193 

 
10. Kategorie: 
- 10/14lat  

- open od 15 roku życia 

 

11. SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY  
 

-  W turnieju biorą udział wszyscy chętni mieszkańcy z terenu Gminy 

Strawczyn. 

- Turniej będzie rozgrywany w  dwóch kategoriach: gra pojedyncza,  

 

-  Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.  

-  Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS.  

-  Mecze rozgrywane są do 2 zwycięskich setów.  

-  Sędziowie turnieju mogą zdecydować o wydłużeniu  meczów eliminacyjnych 

do 3 zwycięskich setów.  

-  Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy 

wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 

punktów jednej ze stron.  



 



 

Mecze sędziują sędziowie oraz zawodnicy przez nich wyznaczeni. Kwestie 

sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzygają sędziowie turnieju.  

 

LOSOWANIE  
- Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów - 

pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek.  

 

NAGRODY  
- Puchary od 1-3 oraz upominki 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 

1.  Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy /bez białych koszulek/.  

2.  Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.  

3.  Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.  

4.  Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów     

ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju. 

 5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub 

pozostawione w szatni.  

6.  Dojazd zawodników na koszt własny. 

7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy 

zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną 

odpowiedzialność.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek, który 

może ulec modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych 

zawodników.  

 

W imieniu organizatora:  

 

Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie : 

 

 


