
 
 

 REGULAMIN 
MISTRZOSTW  POLSKI  POLICJI  

W  TENISIE  STOŁOWYM – LUBARTÓW 2017  
Lubartów 28 – 29 stycznia 2017r. 

woj. lubelskie  
 

1. ORGANIZATORZY: 
• Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 
• Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie 
• Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego 
• Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Lubartowie 

 
2. PATRONAT: 

• Komendant Główny Policji  
• Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie 

     
3. PARTNERZY: 

• Starosta Powiatu Lubartowskiego 
• Burmistrz Miasta Lubartów 
• Klub Sportowy MKS „Lewart” AGS Lubartów 

 
4. CELE: 

• integracja środowiska policyjnego 
• popularyzacja tenisa stołowego, jako formy czynnego wypoczynku 
• wyłonienie najlepszych zawodników  i drużyn w Policji 

 
5. MIEJSCE  ROZGRYWEK: 

sala sportowa  Zespołu  Szkół  nr 2  im.  Księcia Karola Sanguszki,  
21-100 Lubartów  ul. Chopina 6 

 
6. SPRZĘT SPORTOWY: 
• turniej zostanie rozegrany na 9 lub  12 stołach, (w zależności od  liczby zawodników), 

piłeczkami  białymi z atestem ITTF 
• każdego  zawodnika  obowiązuje strój  sportowy: koszulka z wykluczeniem koloru  

białego,  spodenki lub spodnie dresowe, obuwie sportowe 
 

7. TERMIN:   28  -  29 stycznia 2017 r. 
 

8. UCZESTNICTWO: 
Komenda Główna Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Komenda Stołeczna Policji, 
Komendy Wojewódzkie Policji, Szkoły Policji mogą zgłosić do Mistrzostw maksymalnie  
4 osoby, w tym: jedną   drużynę  do udziału  w  turnieju drużynowym składającą się  
z 3 zawodników oraz jednego rezerwowego i/lub maksymalnie czterech zawodników do 
turnieju indywidualnego. 
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie jako organizator Mistrzostw ma prawo do  
wystawienia większej liczby  zawodników  i drużyn.  
W Mistrzostwach mogą brać udział policjanci aktualnie pełniący służbę w  ww. jednostce 
Policji (na terenie garnizonu) lub Szkole Policji, którą reprezentują. 



Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania profilaktyczne bez przeciwwskazań 
lekarskich uniemożliwiających  udział  w  turnieju. Każdy zawodnik przed startem 
zobowiązany będzie do wypełnienia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do udziału w zawodach. 
 
Drużynom mogą towarzyszyć osoby nie  biorące  udziału w zawodach np. kierownik 
drużyny, kierowca.  

 
9. SYSTEM ROZGRYWEK: 

 
Turniej  prowadzić będą sędziowie posiadający licencję PZTS. Obowiązują aktualne  
przepisy PZTS. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny – jego werdykt jest ostateczny. 
W ramach Mistrzostw zostaną rozegrane: turniej drużynowy  i turniej indywidualny. 
Turniej drużynowy rozegrany zostanie bez  podziału na  kategorie wiekowe  
i płeć. Drużynę reprezentuje trzech  zawodników (drużyna może posiadać jednego 
zawodnika rezerwowego, którego będzie można wymienić na początku rozgrywania 
każdego meczu drużynowego). Pojedynki w turnieju  drużynowym trwają do trzech  
wygranych setów tj.  3:0, 3:1 lub 3:2. Wygrywa drużyna, która  pierwsza zdobędzie 3  
punkty. 
Turniej  indywidualny  zostanie rozegrany  bez  podziału na  płeć, ale  
z podziałem na  kategorie wiekowe: 
I kategoria wiekowa – do  40 lat (włącznie z 40), 
II kategoria wiekowa – powyżej 40 lat. 

 Turniej drużynowy – system mieszany : grupowo pucharowy 
            Turniej indywidualny – do dwóch przegranych: finał z prawej strony tabeli a z             
            lewej gra o 3 miejsce i dalsze 

 
Kategorie wiekowe będą  ustalane na  podstawie roku urodzenia. Pojedynki   
w  turnieju  indywidualnym  trwają do trzech  wygranych setów tj.  3:0, 3:1 lub 3:2. 
Losowanie  grup będzie  przeprowadzone na  podstawie rankingu zawodników 
ustalonego przez zgłaszającego tzn. w zgłoszeniu najlepszego zawodnika  należy 
umieścić na  pierwszym miejscu listy zgłoszeniowej. 
Losowanie gier zostanie  przeprowadzone przez Sędziego Głównego, a  jego wyniki 
ogłoszone zawodnikom bezpośrednio po losowaniu.  
Szczegółowy  system rozgrywania turnieju drużynowego i indywidualnego będzie  
uzależniony od  liczby  zgłoszonych drużyn oraz zawodników do  turnieju 
indywidualnego. Ogłoszony on zostanie po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń na 
stronie  internetowej www.lubelska.policja.gov.pl w zakładce ZAPOWIEDZI 
WYDARZEŃ - Mistrzostwa Polski Policji  w Tenisie Stołowym. 
 
 

10. RAMOWY PROGRAM MISTRZOSTW: 
 

Piątek (27 stycznia 2016r.) 
 

• Od godz. 18.00-22.00  - przyjazd zawodników do  „HR Mieczysławka” Mieczysławka 
43, 21-100 Lubartów oraz zakwaterowanie  

• godz.  19.00 kolacja (we własnym  zakresie,  w  hotelu jest restauracja). 
 

Sobota (28 stycznia 2016r.) 
 

• godz. 7.00 – 8.00 – śniadanie w restauracji  „HR Mieczysławka”  



• godz. 8.00 – 8.45 – przyjazd ekip do  sali  sportowej ZS nr 2 w Lubartowie 
• godz.  8.45 – 9.30 – odprawa techniczna na Sali sportowej i losowanie gier. 
• godz. 9.30 – 09.45 uroczyste  otwarcie Mistrzostw Polski  w Tenisie Stołowym 
• godz.  09.45 – 13.45 – gry w  turnieju drużynowym  
• godz.  13.45 – 14.45 – przerwa  obiadowa (obiad dwudaniowy, koszty obiadu pokrywa 

organizator) 
• godz. 14.45 -  18.00 – gry  w  turnieju  drużynowym 
• godz. 19.00 – uroczysta  kolacja z udziałem wszystkich chętnych  zawodników (koszt 

kolacji we własnym zakresie. W zgłoszeniu proszę o zadeklarowanie uczestnictwa  
w uroczystej kolacji, koszt 100 zł za osobę). 

 
Niedziela (29 stycznia 2016r.) 

 
• godz. 7.00 – 8.00 – śniadanie w restauracji  „HR Mieczysławka”  
• godz. 8.00 – 8.45 – przyjazd ekip do  sali  sportowej ZS nr 2 w Lubartowie 
• godz. 8.45 – 9.30 – potwierdzenie zgłoszenia udziału w turnieju indywidualnym  

Mistrzostw u Sędziego Głównego Zawodów  i losowanie gier 
• godz.  9.30 – 14.00 gry w  turnieju indywidualnym 
• godz. 14.00 – 15.00 uroczyste zakończenie Mistrzostw oraz wręczenie  pucharów i 

nagród w  turniejach: drużynowym i indywidualnym 
• godz. 15.00 – obiad (obiad dwudaniowy– koszty obiadu pokrywa organizator).  

 
11. ZGŁOSZENIA: 

 
Zgłoszenia  przesyłać należy wyłącznie za  pomocą  poczty elektronicznej na  karcie 
zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do komunikatu,  w  nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 16 stycznia 2017 r. na adres email: arturg120@wp.pl lub 
michal.karpinski@lu.policja.gov.pl. W zgłoszeniach prosimy o określenie przez osoby 
zainteresowane terminu przyjazdu do „HR Mieczysławka” tj. czy przyjazd nastąpi w dniu 
27.01.2017 r. (piątek wieczorem) czy też 28.01.2017r. (sobota rano).   

 
12. SPRAWY FINANSOWE: 

 
Koszty wpisowego wszystkich zgłoszonych drużyn oraz zawodników pokrywa 
organizator. Uczestnicy ponoszą koszty uroczystej kolacji oraz dojazdu i 
zakwaterowania.  

 
13. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 

 
Organizator proponuje uczestnikom Mistrzostw zakwaterowanie w  zajeździe „HR 
Mieczysławka”  21-100 Lubartów, Mieczysławka  43 przy trasie K-19 Lubartów – Kock, 
www.mieczyslawka.pl . Zapraszamy  do zapoznania się z  ofertą. Uwaga: ilość miejsc 
ograniczona.  
Koszt jednego noclegu wraz ze śniadaniem wynosi łącznie 60 złotych od  osoby za dobę. 
Płatność za  nocleg i  wyżywienie uczestnicy  wnoszą na  miejscu przy  zameldowaniu. 
Przy  meldowaniu  się w  hotelu proszę udzielać w recepcji informacji „zawodnik na 
turniej”. Przy zadeklarowaniu udziału w uroczystej kolacji, prosimy jednocześnie o 
dokonywanie przelewów na rachunek  ZT NSZZ Policjantów w Lubartowie nr 09 2030 
0045 1110 0000 0273 6410  w BGŻ BNP PARIBAS  S. A. w Warszawie tytułem: 
„uroczysta kolacja” oraz nazwa garnizonu policji. Wpłat należy dokonać w 



nieprzekraczalnym terminie do dnia  
16 stycznia 2017 r. (koszt kolacji 100 zł za osobę). 

 
 
 
 

14. NAGRODY: 
 

Drużyny oraz  najlepsi zawodnicy turnieju indywidualnego, którzy zajęli miejsca od 1 do 
5 otrzymują  medale, puchary oraz  nagrody rzeczowe. Komisja turniejowa może 
przydzielić także nagrody indywidualne wyróżnionym przez siebie zawodnikom. 
Wszyscy zawodnicy  otrzymają pamiątkowe zestawy  upominkowe.  

 
15.SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 
• Dojazd na Mistrzostwa oraz transport na  trasie: miejsce zakwaterowania- miejsce  

rozgrywania turnieju (odległość ok.  5  km) we własnym zakresie. 
• Organizator zapewnia  opiekę przedmedyczną w  trakcie trwania turnieju. 
• Organizator zapewnia  na swój koszt ubezpieczenie zawodników od następstw 

nieszczęśliwych  wypadków (TUiR ALLIANZ). 
• W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie decyduje Sędzia Główny zawodów. 

 
 
 

Bliższych informacji o turnieju i  zakwaterowaniu udzielają: 
• asp. szt.  Artur Garbacz, tel.  697-705-150, KPP w Lubartowie, przewodniczący  ZW 

NSZZ Policjantów woj. lubelskiego  
• asp.  Przemysław Okoń tel.  609-221-141, KPP w Lubartowie, v-ce przewodniczący  ZT 

NSZZ Policjantów w Lubartowie 
• Dariusz Borzęcki, tel. 695-533-433 prezes MKS LEWART AGS Lubartów  
• kom. Michał Karpiński tel 502-553-717, KPP w Lubartowie, p.o. przewodniczącego ZT 

NSZZP w Lubartowie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr1  
 

Mistrzostwa Polski Policji 
w Tenisie Stołowym 

Lubartów 2017r. 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
do turnieju indywidualnego i drużynowego oraz 

osób niebiorących bezpośrednio udziału w turnieju  
 

 
 

L.p. (stopień) imię i nazwisko 
uczestnika 

PESEL Jednostka 
 

(KGP, CBŚP, KSP, 
KWP, Szkoła Policji) 

Turniej 
indywidualny* 

Turniej 
drużynowy* 

Osoba nie  
biorąca udziału 
w rozgrywkach* 

       

       

       

       

       

 

Liczba osób biorąca udział w uroczystej kolacji w dniu 28.01.2017r……………. 
Termin przyjazdu drużyny w dniu…………….. 
 Rozmiar koszulek w pakiecie startowym……………….. 
 
 
 
*) Proszę we właściwej rubryce wstawić znak X w zależności od udziału w poszczególnych 
turniejach lub zgłoszenia osoby, która nie będzie brała udziału w rozgrywkach. 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………… 
(data, podpis osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia) 

 


