
   

 
Regulamin 

OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
Memoriał im. Henryka Swędzioła 

Olkusz, 11.11.2015 r. 

1. Cel i zadanie:           
- Popularyzacja tenisa stołowego. 
- Zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. 
 
2. Organizatorem głównym turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, 
Współorganizatorami są: 
-    Powiatowe Zrzeszenie LZS, 
-    ULKTS Jaroszowiec, 
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.   
 
3. Miejsce i termin: 

Zawody odbędą się 11.11.2015 r. (środa) w Hali Sportowo-Widowiskowej w Olkuszu, przy ul. Wiejskiej 1a  
według programu jak niżej. 

4. Kategorie i program zawodów: 
 
Turniej dla dzieci  (amatorzy i stowarzyszeni) 
- godz. 9.00  - dziewczęta    - szkoły podstawowe I-IV  -ur. 2005 i młodsze,           
- godz. 9.00 - chłopcy      - szkoły podstawowe I- IV  -ur. 2005 i młodsi, 
 
Turniej dla amatorów 
- godz. 9.30 - dziewczęta  - szkoły podstawowe V - VI  -ur. 2003 - 2004, 
- godz. 9.30  - chłopcy        - szkoły podstawowe V -VI  -ur. 2003 - 2004, 
- godz. 10.00  - dziewczęta   - szkoły gimnazjalne     -ur. 2000 – 2002, 
- godz. 10.00  - chłopcy        - szkoły gimnazjalne     -ur. 2000 – 2002, 
- godz. 11.00  - dziewczęta   - szkoły ponadgimnazjalne   -ur. 1996 – 1999, 
- godz. 11.00  - chłopcy        - szkoły ponadgimnazjalne   -ur. 1996 – 1999, 
- godz. 11.30  - kobiety         - dorośli                                         -ur. 1995 i starsze,  
- godz. 11.30  - mężczyźni    - dorośli                                       - ur. 1995 i starsi. 
 
Turniej dla zawodników/czek stowarzyszonych i niestowarzyszonych  
- godz. 12.00  - młodziczki    - ur. 2003-2004 r.               
- godz. 12.00 - młodzicy      - ur. 2003-2004 r. 
- godz. 12.30 - kadetki         - ur. 2001-2002 r.                   
- godz. 12.30  - kadeci          - ur. 2001-2002 r. 
- godz. 13.00  - juniorki        - ur. 1998-2000 r.                     
- godz. 13.00  - juniorzy       - ur. 1998-2000 r. 
- godz. 13.30 - panie           - ur. 1976 i starsze                   
- godz. 13.30  - panowie      - ur. 1957 – 1976 r.   
- godz. 14.00  - panowie       - ur. 1956 i starsi  



- godz. 14.00 - seniorzy       - ur. 1997 -1977 r. 
- godz. 14.30  - seniorki        - ur. 1997 -1977 r. 
                  

5. Udział: 
- W turnieju mogą startować zawodniczki i zawodnicy, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy 
spełnią wymogi niniejszego regulaminu. 
- Amatorzy tenisa stołowego - osoby niezrzeszone w Polskim Związku Tenisa Stołowego (PZTS), 
tj. osoby indywidualne, reprezentacje szkół, organizacji, stowarzyszeń, powiatów, miast, gmin, 
sołectw, OSiR-ów, itp.  
- Stowarzyszeni - osoby posiadające licencję Polskiego Związku Tenisa Stołowego (PZTS), 
tj. zawodnicy klubów sportowych (miejskich, uczniowskich, itp.) startujący w rozgrywkach PZTS, 
KOZTS, Śl.ZTS itp. 
- Każdy uczestnik zawodów musi posiadać i okazać organizatorom dokument tożsamości 
ze zdjęciem. 
- W czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym miękkie obuwie zmienne. 
- Zabrania się gry w butach z czarnymi podeszwami. 
- Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek i zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków 
należy do  zgłaszających klubów lub uczestników. 
- Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnych badań lekarskich lub złożenie oświadczenia 
o starcie na własną odpowiedzialność. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat jest wymagana 
pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. 
 
6. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia będą przyjmowane na miejscu w dniu imprezy, każdorazowo na 1 godzinę przed 
wyznaczonym terminem rozpoczęcia gier w poszczególnych kategoriach. 
 
7. Wpisowe: 
- Wpisowe do turnieju dla zawodników/czek stowarzyszonych i niestowarzyszonych w kwocie 

10,00 zł od uczestnika będzie pobierane w gotówce, podczas przyjmowania zgłoszeń.  
- Wpisowe nie obowiązuje w turnieju dla dzieci i amatorów. 
 
8. Sposób przeprowadzenia: 
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego, wydanymi przez 
Polski Związek Tenisa Stołowego.  
- Organizator planuje prowadzić turniej systemem rosyjskim „do dwóch przegranych spotkań”.  
- Finały będą rozgrywane z udziałem zawodniczek i zawodników, którzy nie przegrają wcześniej 
żadnego spotkania, natomiast trzecie miejsce w każdej kategorii wyłoni turniej pocieszenia (lewa 
strona tabeli). 
- Gry będą prowadzone do 3-ech zwycięskich setów (3:0, 3:1 lub 3:2) w pojedynkach zawodniczek 
i zawodników, którzy nie przegrali żadnego spotkania. Pozostałe spotkania (lewa strona tabeli) będą 
prowadzone do 2-ch zwycięskich setów (2:0 lub 2:1). 
- Udział można zgłosić tylko do jednej konkurencji w poszczególnych turniejach, w swojej kategorii 
wiekowej. 
- Do każdej kategorii musi być zgłoszonych min. czterech uczestników, przy mniejszej ilości graczy 

kategorie będą łączone.  
- W turnieju nie obowiązują listy rankingowe. 
- Ostateczny system rozegrania poszczególnych kategorii będzie uzależniony od ilości zgłoszonych 
zawodniczek i zawodników. 
 



9. Sędziowanie: 
Organizator zabezpiecza sędziego głównego oraz sędziów do prowadzenia tabel. 
Spotkania przy stołach prowadzić będą uczestnicy turnieju wyznaczeni przez sędziego głównego lub 
sędziów prowadzących poszczególne tabele (kategorie) 
 
10. Nagrody: 
Osoby, które zajmą miejsca od I-III w danej kategorii otrzymają medale, dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Nagrody ufundowane są przez organizatorów oraz firmę P.P.H.U. MODEST sp. z o.o. 
z siedzibą w Łodzi. 
 
11. Przepisy końcowe: 
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego i przedstawiciela 
organizatorów. 

        

 
                                                             

 

 

 


