
Regulamin IV Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga 

I. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elbląga i okolic. 

II. ORGANIZATOR – Ludowy Klub Sportowy " Mlexer" 

III. WSPÓŁORGANIZATOR – Urząd Miasta Elbląg 

IV. MIEJSCE – Centrum Sportowo-Biznesowe ul.Grunwaldzka 135 Elbląg 

V. TERMIN – 13 wrzesień 2015 r. 

godz. 8.00 – 8.45 - zgłoszenia; 

godz. 9.15 – rozpoczęcie gier w kategoriach wiekowych 

godz. 13.00– 13.30  zgłoszenia do kat OPEN  

godz. 14.00 – uroczyste otwarcie turnieju  

godz. 14.15 – rozpoczęcie turnieju głównego o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga (kat OPEN)  

VI. ZGŁOSZENIA - w dniu zawodów -jak powyżej 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego: 

- opłata w wysokości 15 zł. jest przyjmowana wraz ze zgłoszeniem (kat. do 14 lat wpisowe = 5zł.); 

- zawodnicy którzy chcą wystąpić w dwóch kategoriach wpisowe 20 zł. 

- zawodnicy w celu rozstawienia podają podczas zgłoszenia swój ranking z końca sezonu 2014/15 

(potrzebne do rozstawienia)  

2. Zawodnicy grający w IV Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga startują na 

własną odpowiedzialnośd i własne ubezpieczenie, biorąc pod uwagę swój stan zdrowia.  Zawodnicy 

potwierdzają ten fakt ,  przed turniejem,  pod tekstem oświadczenia który będzie stanowił integralną część 

listy startowej , podpisem na liście startowej.   

3   Posiadanie sprzętu i stroju sportowego zgodnego z przepisami PZTS 

4. Do startu w turnieju zawodnicy zgłaszają się osobiście  potwierdzając to podpisem na liście 

startowej.Nie mozna zostać zgłoszonym do zawodów przez osobę trzecią  

 



VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

1. Zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem. 

•Podział na Kategorie : 

Dzieci - do 14 roku życia (urodzeni w 2001 roku i młodsi); 

organizator biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń i wiek dzieci -może wprowadzić dodatkowe kategorie dzieci 

, lub dokonać innych zmian w kategorii dzieci 

Juniorzy- roczniki 2000 ,1999 , 1998 , 

Seniorzy – 19-39 lat [ roczniki 1997-1977] 

Weterani - 40 – 59lat [roczniki 1976-1956] 

Weterani +60 – [ rocznik 1955 i starsi] 

Kobiety – grają w poszczególnych kategoriach razem z mężczyznami 

Open - wszyscy chętni - bez ograniczeń wiekowych 

3. Jeden zawodnik może wystąpić w turnieju Open i w dowolnym turnieju z podziałem wiekowym. 

•System rozgrywek zostanie ustalony na podstawie liczby uczestników w poszczególnych kategoriach w 

dniu zawodów. 

•Zawody zostaną rozegrane piłeczkami plastikowymi  40+ [ regulamin dopuszcza grę piłeczkami 

celuloidowymi w przypadku gdy obaj gracze w danym pojedynku podejmą wspólnie taką decyzję ] 

IX. NAGRODY 

Dzieci -                     miejsca 1-3 nagrody rzeczowe 

Juniorzy-                  miejsca 1-3 nagrody rzeczowe 

Seniorzy –               miejsca 1-3 Puchary 

Weterani -               miejsca 1-3 Puchary 

Weterani  +60 -       miejsca 1-3 Puchary 

Open - miejsca 1-3 Puchary i nagrody finansowe 1 miejsce 500zł, 2m 300zł ,3m 200zł 

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE 

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu. 

2. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy. 



3. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas imprezy. 

4. Każdy z uczestników imprezy musi mieć własne ubezpieczenie NW 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu 

Prezes LKS "Mlexer" Elblag 

Grzegorz Bojanowski 

 


