
 

REGULAMIN  NOWOROCZNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 
Nowogród Bobrzański – 5 stycznia 2019 roku 

 
 
1. Organizatorzy: 
- organizatorem Turnieju Noworocznego jest stowarzyszenie FIBER,  
 
2. Wsparcie organizacyjne: 
- Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego 
- Szkoła Podstawowa nr 2 
 
3. Cel Turnieju: 
- popularyzacja tenisa stołowego, 
- aktywne spędzanie wolnego czasu, 
- rozpropagowanie idei WOŚP, 
 
4. Termin i miejsce: 
Zawody zostaną rozegrane w dniu 5 stycznia 2020 roku w godzinach 10.00-15.00 w Hali widowiskowo – sportowej,  
przy Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Kościuszki 41.  
Hala otwarta będzie w dniu zawodów od godz. 9.15 
 
5. Zapisy 
Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane będą do soboty 4 stycznia godz. 18.00 pod numerem tel 691 747 627 (wskazane 
sms), poprzez profil na facebooku lub e-mail: fiber.nowogrod@gmail.com.   
W turnieju mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 lat. 
 
6. Kategorie: 
Turniej zostanie rozegrany z podziałem na płeć i umiejętności w trzech kategoriach, 

1. LIGOWCY (4 i 5 liga),   
2. AMATORZY (+A klasa),    
3. KOBIETY (open) 

 
7. System rozgrywek i przepisy gry: 
- turniej rozgrywany będzie piłeczkami firmy Tibhar (zapewnia organizator). 
- turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych, 
- pojedynki będą rozgrywane do trzech lub dwóch wygranych setów a sety do 11 zdobytych punktów,  
- zawodnik przed meczem ma prawo tylko do 2 minutowej rozgrzewki. 
- obowiązywać będzie tzw. system rosyjski z meczami o miejsca lub grupowy (w zależności od zapisanej ilości 
zawodników). 
 
8. Warunki uczestnictwa: 
- najpóźniej do soboty 4 stycznia godz. 18.00 zawodnik obowiązany jest zapisać się do turnieju a dniu turnieju 
potwierdzić swój udział przy stoliku sędziowskim składając dobrowolną opłatę za udział na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
- każdy zawodnik obowiązany jest na prośbę organizatora sędziować inne mecze. 
- obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe nie pozostawiające śladów na parkiecie (tzw. NON MARKING). 
- 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, 
- warunkiem udziału w turnieju jest wyrażenie zgody na publikację wizerunku, 
 
9. Nagrody: 
- zawodnicy z miejsc 1-3 w każdej kategorii otrzymają puchary i dyplomy, (organizator zastrzega sobie inny podział 
nagród za czołowe miejsca), 
- każdy z uczestników w zależności od zajętego miejsca otrzyma pamiątkową statuetkę i dyplom.  
 
10. Uwagi końcowe 
- Organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu,  
- w sprawach spornych, lub nie ujętych w regulaminie, decyduje organizator, 
- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i powielania materiałów filmowych i fotograficznych z turnieju.  


