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REGULAMIN  

V SKOCZOWSKIEGO TURNIEJU  

TENISA STOŁOWEGO 

 

1. ORGANIZATOR: 

Gmina Skoczów, 43-430 Skoczów, ul Rynek 1, organizuje V Skoczowski Turniej Tenisa 

Stołowego zwany dalej „Turniejem”. 

 

2. WPÓŁORGANIZATOR:  

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skoczowie, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A. 

3. TERMIN I MIEJSCE:  

a) termin: 04 listopad 2017, godz. 8:30 

b) miejsce: hala sportowa na Stadionie Miejskim w Skoczowie, 43-430 Skoczów,  

ul. Sportowa 6. 

4. CEL TURNIEJU: 

a) popularyzacja tenisa stołowego, 

b) podnoszenie umiejętności poszczególnych zawodników, 

c) aktywne spędzanie czasu wolnego, 

d) integracja dzieci i młodzieży, 

e) Promowanie i reklama usług związanych z działalnością Stadionu Miejskiego  

w Skoczowie. 

5. KATEGORIE WIEKOWE: 

a) szkoła podstawowa klasa 1 do 4: dziewczęta i chłopcy, 

b) szkoła podstawowa klasa 5 do 7: dziewczęta i chłopcy,   

c) dorośli do lat 50: kobiety i mężczyźni, 

d) weterani 50+: kobiety i mężczyźni. 

6. SYSTEM ROZGRYWEK: 

a) turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych, 

b) pojedynki rozgrywane będą do trzech wygranych setów, 

c) turniej rozgrywany będzie systemem półpucharowym (tzw. „ruski”). 

7. ZGŁOSZENIA I ROZSTAWIENIE: 

a) zgłoszenie chęci uczestnictwa w dniu zawodów od godziny 8:30-9:00, 

b) odprawa techniczna połączona z rozstawieniem odbędzie się w dniu zawodów. 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a) Warunkiem dopuszczenia uczestnika do zawodów będzie własnoręczne wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego (część A). 

b) Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w szkoleniu (część B formularza zgłoszeniowego).  

c) uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju, 

d) uczestnik obowiązkowo posiada własną rakietkę oraz obuwie zmienne z białą 

podeszwą, koszulka kolorowa, itp. 
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9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

a) obsługę sędziowską i techniczną, 

b) nagrody w postaci pucharów i dyplomów (I miejsce) oraz medali i dyplomów (II i III 

miejsce). 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a) zawodnik biorący udział w Turnieju zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego 

regulaminu, bezwzględnie stosuje się do uwag i wskazówek organizatorów, sprawnie 

przemieszcza się na wyznaczone stoły tenisowe nie powodując zbędnych opóźnień, 

swoje uwagi kieruje wyłącznie do organizatorów, a nie do innych zawodników, 

b) Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika. 

c) zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry oraz samowolne 

rozstrzyganie sytuacji spornych, 

d) organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, 

e) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, 

f) organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za 

ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników Turnieju, 

g) uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 

ryzyko, 

h) organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestników 

Turnieju. 


