
Strona 1 z 2 

 

III Ogólnopolski Rodzinny Festiwal Tenisa Stołowego 
o Puchar Ministra Sportu i Turystyki 

Regulamin 
 

1. Organizator: 

- Szkolny Klub Tenisa Stołowego „Dwójka” Kraśnik 

2. Patronat medialny: 

- TVP3 Lublin, Radio Eska 

3. Osoba odpowiedzialna za turniej: 

- Artur Domański, tel. 609182418 

4. Cel imprezy: 

- inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie,  

- zwiększenie aktywności fizycznej polskich rodzin, 

- tworzenie warunków rodzinom do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

5. Kategorie wiekowe: 

- I kategoria: dzieci do lat 13 +rodzic/babcia/dziadek, 

- II kategoria: młodzież od 14-17 lat + rodzic/babcia/dziadek, 

- III kategoria: open – dla wszystkich chętnych 

6. Termin i miejsce: 

- 12.05.2019 r. hala sportowa PSP nr 2 w Kraśniku, ul. Urzędowska 10. 

7. Zasady uczestnictwa: 

- uczestnicy zostaną dopuszczeni do turnieju po dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: artek.domanski@wp.pl  do dnia 10.05.2019 r. do godz. 20.00. 

8. Sprawy finansowe: 

- uczestnictwo w turnieju jest całkowicie bezpłatne, 

- wszyscy uczestnicy zostaną objęci bezpłatnym wyżywieniem. 

9. Udział: 

- w turnieju może startować każdy, zarówno zrzeszony w PZTS, jak i osoba niezrzeszona,                

- w czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, i zmienne obuwie, 

- organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

10. Zasady gry: 

- zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego wydanymi 

przez PZTS, 

- w zależności od liczby drużyn i zawodników, turnieje będą rozgrywane systemem 

pucharowym lub do dwóch przegranych meczy, lub w pierwszej fazie z podziałem na grupy,           

- mecz pomiędzy drużynami polega na rozegraniu dwóch pojedynków: pomiędzy 

rodzicami/babciami/dziadkami i pomiędzy dziećmi, w przypadku remisu decyduje gra 

podwójna,  

- w kategorii I - dzieci do lat 13 uznaje się jako te, które urodziły się w roku 2005 i wyżej,                    

a do lat 17 (kategoria II) – w 2001 roku i wyżej. 
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- w turnieju open (kategoria III) mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które nie uczestniczą               

w zawodach drużynowych. 

11. Nagrody: 

- za zajęcie miejsc 1-4 w I, II i III kategorii okazałe puchary, medale i dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe, 

- dla rodzin, które uplasowały się poza podium przewidziane są pamiątkowe puchary                           

i dyplomy uczestnictwa. 

12. Sprawy różne: 

- zawody odbywać się będą na 16 stołach Butterfly Octet, piłeczki tibhar*** białe 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia przez uczestników 

zawodów, 

- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego zawodów                        

i przedstawiciela organizatora. 

Program 
12.05.2019 r. (niedziela) 

800-900 – weryfikacja uczestników 

930 – uroczyste otwarcie zawodów 

945-1445 – rozegranie turnieju w I kategorii 

945-1445 – rozegranie turnieju w II kategorii 

945-1445 – rozegranie turnieju w III kategorii open 

1500 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów, medali, dyplomów i nagród 

rzeczowych 

 
 

 


