
MISTRZOSTWA POLSKI W PING PONGU 2018 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. CEL TURNIEJU 

 Wyłonienie dwóch najlepszych zawodników, którzy reprezentować będą Polskę na 

Mistrzostwach Świata w Ping Pongu (World Championship of Ping Pong) 

 Popularyzacja ping ponga jako alternatywnego rodzaju tenisa stołowego 

 Upowszechnianie aktywnego trybu życia jako formy spędzania czasu wolnego 

 

2. TERMIN 

 Data: 24.11-25.11.2018 rok 

 Potwierdzenie obecności 24.11 i 25.11, godz.:  8:00 – 9:30 

 Rozpoczęcie zawodów: 24.11.2017 i 25.11., godz.:  10:00 

 

3. MIEJSCE 

Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego 

Ul. Stefana Banacha 2A, 02-097 Warszawa 

 

4. UCZETNICTWO 

 Kategoria: OPEN 
 W turnieju mogą wziąć udział amatorzy oraz zawodniczki i zawodnicy biorący udział 

w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego 
 Nie ma podziału na kategorie za względu na wiek ani płeć startujących 

 
5. ZGŁOSZENIA 

Warunkiem udziału jest zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej zawodów 

www.mistrzostwapolski.com.pl  lub telefonicznie pod numerem: 606-240-422 

Zgłoszenie musi zawierać: 

 Imię i nazwisko 

 Datę urodzenia 

 Telefon kontaktowy 

 Formułkę „Zgłoszenie na Mistrzostwa Polski w Ping Pongu” 

 Potwierdzenie przelewu opłacającego wpisowe w wysokości 50 zł 

 Dane do przelewu: MIĘDZY INNYMI – Marek Kozłowski 

 Numer konta bankowego: 91 1140 2004 0000 3602 5325 1560 

 ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO: 23.11.2018 r. do godz.: 23:59 

 

6. SYSTEM ROZGRYWEK 

 

 23.11.2018 r. (sobota) rozegrane zostaną eliminacje do turnieju niedzielnego. 

 Ze startu w eliminacjach zwolnieni są: 

Zawodnicy, którzy zajęli miejsca w przedziale 1 – 16 podczas Mistrzostw Polski 2017 

Zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do turnieju głównego z eliminacji 

wojewódzkich 

 

 

http://www.mistrzostwapolski.com.pl/


Turniej sobotni zostanie rozegrany systemem dopasowanym do liczby uczestników 

 

 Każdy uczestnik sobotniego turnieju rozegra minimum 4 spotkania 

 Celem sobotniego turnieju jest wyłonienie zawodników, którzy awansują do turnieju  

niedzielnego 

 W turnieju niedzielnym weźmie udział 64 zawodników 

 Pierwsza faza turnieju niedzielnego zostanie rozegrana systemem grupowym 

 Druga faza systemem pucharowym 

 Wszystkie mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów; jedynie mecz 

finałowy rozegrany zostanie do trzech wygranych setów 

 Set wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 15 punktów. Przy stanie 14:14 

wygrywa zawodnik, który pierwszy zdobędzie 15-ty punkt 

 Turniej rozgrywany jest wyłącznie rakietkami dostarczonymi przez organizatorów 

 Zawodnicy po zakończonym secie zmieniają strony stołu i wymieniają się rakietkami 

 Niedozwolone jest używanie własnych rakietek 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w zależności od 

ilości zgłoszeń 

 

7. NAGRODY 

Laureaci 1 i 2 miejsca automatycznie otrzymują prawo startu w zawodach World 

Championship of Ping Pong 2019 

Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1 - 4 otrzymują nagrody pieniężne: 

 1 miejsce – 2 000 zł 

 2 miejsce – 1 500 zł 

 3 miejsce – 1 000 zł 

 4 miejsce –     500zł  

Finaliści turnieju otrzymują również statuetkę Mistrzostw, medale oraz upominki rzeczowe. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Zawody rozgrywane będą zgodnie z regulaminem World Championship of Ping Pong 

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należeć będzie do sędziego 

głównego zawodów i przedstawiciela organizatora 

 Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NNW  we własnym zakresie. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zaistniałe 

podczas trwania turnieju. 

 Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny 

 Ostateczna interpretacja regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzygane są przez 

organizatorów turnieju. 

9. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW 

                          Marek Kozłowski – tel: 606-240-422 

                          mail: pingpong@mistrzostwapolski.com.pl 

 


