
„KTS OPEN”
NOWY DWÓR MAZOWIECKI, 3 WRZEŚNIA 2022

REGULAMIN/KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Zadanie publiczne pn. “KTS OPEN” dofinansowane ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego

1. Organizatorzy
Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Cel
Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

Promocja kultury fizycznej oraz zagospodarowanie czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.

Popularyzacja tenisa stołowego.

Podniesienie umiejętności sportowych wszystkich uczestników turnieju.

Promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej poprzez tenis stołowy.

Promocja miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

3. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniu 3 września 2022 roku w hali sportowej przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym (ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki; wjazd na

parking przy hali od strony ul. Wiosennej).

4. Uczestnictwo i system rozgrywania
Zawody będą rozgrywane zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2022/2023.

Kategorie:

● Młodzik i młodsi (roczniki 2010 i młodsi) z podziałem na płeć (oddzielnie chłopcy,

oddzielnie dziewczęta) - rozstawienie wg ogólnopolskiego rankingu młodzików za

sezon 2021/2022

● Kadet+Junior (roczniki 2004-2009) z podziałem na płeć (oddzielnie chłopcy, oddzielnie

dziewczęta) - rozstawienie wg ogólnopolskiego rankingu juniorów za sezon

2021/2022

● Gra Podwójna (wszyscy chętni) - rozstawienie wg ogólnopolskiego rankingu seniorów

za sezon 2021/2022

● Open (wszyscy chętni) - rozstawienie wg ogólnopolskiego rankingu seniorów za sezon

2021/2022



Wszystkie kategorie będą rozgrywane w formule do trzech wygranych setów. System

rozgrywek zostanie ustalony w zależności od liczby zgłoszonych osób w danej kategorii.

5. Program zawodów
1 września 2022:
godz. 18:00 – zamknięcie listy zgłoszeń do turnieju

godz. 21:00 – publikacja list startowych- na stronie www.ktsndm.pl

2 września 2022:
godz. 15:00 – publikacja tabel turniejowych - na stronie www.ktsndm.pl

3 września 2022:
godz. 10:45 - koniec potwierdzania uczestnictwa w kategoriach: Młodzik i młodsi,

Kadet+Junior

godz. 11:00 - start zawodów – Młodzik i młodsi, Kadet+Junior

godz. 13:15 - koniec potwierdzania uczestnictwa w kategorii Gra Podwójna

godz. 13:20 - oficjalne otwarcie zawodów, wręczenie nagród z wcześniejszych kategorii

godz. 13:30 - start zawodów - Gra Podwójna

godz. 15:45 - koniec potwierdzania uczestnictwa w kategorii Open

godz. 16:00 - start zawodów - kategoria Open

ok. godz. 21:00 – ceremonia dekoracji najlepszych zawodników kategorii Open

6. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na podstawie karty zgłoszeniowej (link do pobrania: ).

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1

września do godz. 18:00 na adres e-mail: zgloszenia.ktsndm@gmail.com .

7. Nagrody
● Młodzik i młodsi, Kadet+Junior, Gra Podwójna:

o Puchary za miejsca 1-3.

o Nagrody rzeczowe za miejsca 1-3.

● Kategoria Open:

o Puchary za miejsca 1-3

o Bony towarowe do sklepu MODEST o wartości:

1. Miejsce – 1500 zł
2. Miejsce – 1000 zł
3. Miejsce – 700 zł
4. Miejsce – 500 zł
5-8. Miejsce – okładzina Tibhar Evolution

http://www.ktsndm.pl
http://www.ktsndm.pl


UWAGA ! Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas dekoracji/ceremonii

wręczenia nagród.

8. Sprzęt sportowy
Stoły Tibhar, piłki plastikowe 40+ ***.

9. Obsada sędziowska
Sędzia główny: Grzegorz Lewandowski + 4 sędziów liczących

10. Sprawy organizacyjne
Transmisję z zawodów z dwóch stołów przeprowadzi KTS TV:

https://www.youtube.com/channel/UCDKn6yPTSQQ0yGPZCSzgt6Q

11. Przepisy porządkowe
Zawodnicy i zawodniczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w

zawodach, a zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z posiadaniem aktualnych badań
lekarskich.

Zawodnicy i zawodniczki, którzy nie ukończyli 18. roku życia startują za zgodą opiekuna

prawnego i na jego odpowiedzialność. Zgłoszenia dokonuje opiekun prawny, co jest

równoznaczne z wyrażeniem zgody na start w zawodach.

Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem/komunikatem

organizacyjnym.

Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na buty z przeznaczeniem do

sportów halowych.

Zawodnicy/zawodniczki występują w turnieju na własną odpowiedzialność.

Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji

regulaminu i zasad gry.

Każdy z uczestników turniejów zapisując się do turniejów wyraża zgodę na wykorzystanie

wizerunku w materiałach promocyjnych organizatorów, w szczególności zdjęć i materiałów

wideo.

W sprawach spornych lub nie ujętych w komunikacie organizacyjnym decydują organizatorzy

i sędzia główny.

https://www.youtube.com/channel/UCDKn6yPTSQQ0yGPZCSzgt6Q


12. Informacja RODO
Administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś w celu zgłoszenia do udziału
w Turnieju jest Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą w Nowym Dworze

Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki. We wszelkich sprawach

związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z KTS Nowy

Dwór Mazowiecki w wybranej przez siebie formie tj.: na adres email: ktsndm@gmail.com lub

w tradycyjnej formie papierowej na adres: Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki,

ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki. Dane osobowe, które przekazałeś KTS

Nowy Dwór Mazowiecki będzie przetwarzał w celu związanym z udziałem w rozgrywkach

sportowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jeżeli z

jakichkolwiek powodów nie będziesz chciał ich przekazać, KTS Nowy Dwór Mazowiecki nie

będzie w stanie spełnić swoich obowiązków, tj. zapewnić udział w rozgrywkach sportowych.

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do własnego użytku KTS Nowy Dwór

Mazowiecki. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną,

prawną, księgową lub organizacyjną KTS Nowy Dwór Mazowiecki, a także partnerzy i

sponsorzy KTS Nowy Dwór Mazowiecki. Twoje dane osobowe mogą być również
udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Z uwagi na zakres działalności

prowadzonej przez KTS Nowy Dwór Mazowiecki, a także cel przekazania, Twoje dane

osobowe mogą także zostać udostępnione publicznie m.in. w formie wyników z zawodów,

opisów zawodów i meczów, statystyk lub innych komunikatów. Twoje dane nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Twoje dane osobowe będą
przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być ponoszone

przez KTS Nowy Dwór Mazowiecki lub przeciwko KTS Nowy Dwór Mazowiecki, o ile nie

istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane. Twoje

dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres także z uwagi na cele

archiwizacyjne i dokumentacyjne realizowane przez KTS Nowy Dwór Mazowiecki. W każdym

czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego.

Kontakt do organizatorów:
Damian Wasiak – tel. 513 457 415

ktsndm@gmail.com




