
REGULAMIN 
VI Wielkanocnego Turnieju Tenisa Stołowego  

Nowogród Bobrzański – 27 i 28.04.2019 r. 
 

1. Organizator: 

• Stowarzyszenie FIBER (kontakt: tel. 691747627; e-mail:fiber.nowogrod@gmail.com) 

2. Patronat: 

• Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 

3. Cel Turnieju:  

• popularyzacja tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Nowogród Bobrzański. 

• popularyzacja tenisa stołowego, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

• aktywne spędzanie czasu wolnego, 

4. Termin i miejsce: 

Zawody zostaną rozegrane w dniach: 

27 kwietnia 2019 roku - chłopcy i dziewczęta do 15 lat, 

28 kwietnia 2019 roku - dorośli powyżej 16 lat 

o godz. 10.00-15.00 w Hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2,  

ul. Kościuszki 41 w Nowogrodzie Bobrzańskim. 

5. Zapisy i opłaty: 

• zapisy przyjmowane będą do 26 kwietnia (dzieci) i 27 kwietnia (dorośli) do godz. 19.00 

• opłata startowa do turnieju wynosi 10 zł od osoby dorosłej,  

(dzieci i młodzież zwolnieni są z opłaty startowej), 

• chłopcy i dziewczęta powinny posiadać zgody rodziców lub opiekunów prawnych  

(wzór dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia i profilu facebooka). 

W dniu zawodów nie będzie możliwości zapisów do turnieju. 

6. Kategorie: 

SOBOTA - 27.04.2019 r. 

• skrzat i skrzatka - (2010 i młodsze)  

• żak i żaczka - (2008-2009)  

• młodzik i młodziczka – (2004-2007) 

 

NIEDZIELA- 28.04.2019 r. 

• kobieta – (2003 i starsze) 

• senior młodszy - (1980-2003) 

• senior starszy - (1965-1979) 

• weteran – (1964 i starsi) 

             Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału zgłoszonych zawodników w tym zmiany 

roczników w danej kategorii. 

7. System rozgrywek i przepisy gry: 

• turniej rozgrywany będzie piłeczkami plastikowymi firmy Tibhar (zapewnia organizator). 

• Turniej rozegrany zostanie w grach singlowych systemem grupowym lub rosyjskim z walką o 

miejsca, 

• zawodnik przed meczem ma prawo do 2 min rozgrzewki, 

• po zapisach zostaną ustalone ostatecznie kategorie i system gier, 

• mecze będą rozgrywane do trzech lub dwóch wygranych setów a sety do 11 pkt,  

• każdy zawodnik obowiązany jest na prośbę organizatora sędziować inne mecze. 

8. Nagrody:  

• zawodnicy z miejsc 1-4 otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy,  

• po zakończonym turnieju losowane będą upominki dla grających zawodników, 

9. Postanowienia końcowe: 

• turniej rozegrany zostanie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przepisami 

ogólnymi PZTS,  

• organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, łącznie z dokonywaniem zmian, w 

sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie, 

• organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz 

zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży oraz kradzieży rzeczy osobistych zawodników 

pozostawionych w hali lub szatniach, 

• organizator nie ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków, startują oni na własną 

odpowiedzialność, 

• organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i powielania materiałów filmowych i 

fotograficznych z turnieju w prasie, na stronach internetowych i portalach społecznościowych. 

 


