
REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

O PUCHAR WÓJTA GMINY BOBROWNIKI 

 

1. Celem turnieju jest:  

 popularyzacja tenisa stołowego  

 aktywne spędzanie czasu wolnego 

 integracja dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

2. Termin i miejsce:  

Zawody zostaną rozegrane 10 grudnia 2022 r. (sobota) o godz. 9:00 

w Szkole Podstawowej w Siemoni. 

 

3. Kategorie wiekowe (każdy uczestnik może brać udział tylko w jednej 

kategorii wiekowej):  

Szkoła Podstawowa – dziewczęta i chłopcy  

kl. I – III  

kl. IV - VI  

kl. VII–VIII rocznik 2007-2009 

Kategoria Open – kobiety i mężczyźni > 16 lat  

 

4. System rozgrywek i przepisy gry:  

a. turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych, 

b. pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11 pkt 

(kategorie młodzieżowe), 

c. kategoria open do trzech wygranych setów do 11 pkt., 

d. turniej rozgrywany będzie systemem grupowo – pucharowym. 

 

5. Zgłoszenia i losowanie:  

a. zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 1 grudnia 2022 r. do godz. 

15:00 (tel. 32 287 85 49, email: spsiemonia@bobrowniki.pl, 

rejestracja w dniu zawodów do 8:45, 

b. odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu 

zawodów. 

 

6.  Warunki uczestnictwa:  

a. uczestnikiem zawodów może być tylko mieszkaniec Gminy 

Bobrowniki, dane osobowe muszą być potwierdzone dowodem 

osobistym lub legitymacją szkolną, 

b. nauczyciele Gminy Bobrowniki, 

mailto:spsiemonia@bobrowniki.pl


c. uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego 

sprzętu i stroju (rakietka, obuwie zmienne, itp.)  

 

7. Warunki bezpieczeństwa: 

 przed wejściem do obiektu zawodnicy dezynfekują ręce, 

 wewnątrz obiektu obowiązuje zasłanianie ust i nosa,  

 wewnątrz obiektu obowiązuje zachowanie dystansu, 

 jeżeli nie jesteś pewien stanu swojego zdrowia, to dla dobra własnego 

oraz innych, zachowaj rozsądek i pozostań w domu.  

 

8. Organizator zapewnia:  

 obsługę sędziowską i techniczną,  

 nagrody rzeczowe, puchary, 

 kawę, herbatę, napoje, drożdżówki. 

 

9. Uwagi końcowe: 

1) Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad 

i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora 

turnieju. 

2)  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub 

pozostawione w szatni.  

3) Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.  

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, 

problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów.  

5) Zawodnik startuje w turnieju na własną odpowiedzialność. 

6) Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga sędzia 

główny zawodów. 


