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REGULAMIN ROZGRYWEK TENISA STOŁOWEGO o „PUCHAR WÓJT A 

GMINY KONOPNICA”  2014 r.  

 

 

I. Organizator rozgrywek:  

 

• Wójt Gminy Konopnica – Główny Organizator 

• Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Konopnicy – Współorganizator 

 

II. Miejsce i terminy rozgrywanych spotkań: 

 

1.Miejsce: Hala sportowa przy gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim, 

2. Termin: 09 listopada 2014 r., godz. 11.00 

3. Harmonogram rozgrywek jest zależny od liczby zgłoszonych uczestników. 

4. Turniej zostanie rozegrany na czterech stołach do tenisa stołowego przy nadzorem czterech   

    sędziów.  

     

 

III. Harmonogram rozgrywek w systemie pucharowym jest zawarty w załączniku do 

powyższego regulaminu. 

 

IV. Warunki przyst ąpienia do rozgrywek – uczestnicy: 

 

1. Turniej zostanie rozegrany w trzech grupach wiekowych, w każdej wyłoniony zostanie 

zwycięzca, oraz laureaci drugich i trzecich lokat. Do pierwszej grupy będą mogli 

zgłaszać się zawodnicy mający nie więcej niż 18 lat włącznie. W kolejnej grupie 

rywalizować będą zawodnicy mający od 19 do 30 lat. W trzeciej, ostatniej grupie, 

będą startowały osoby, którzy mają ukończone co najmniej 30 lat, bez górnej granicy 

wieku. 

2. Zgłoszenia zawodników do rozgrywek, mających stałe zameldowanie na terenie 

gminy Konopnica należy dokonywać w terminie do 30 września 2014 r. osobiście w 

pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Konopnica. Zapisy trwają do wyczerpania limitów 

miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. Przy zapisie wymagane jest okazanie 

dokumentu tożsamości oraz podanie numeru PESEL uczestnika turnieju.  
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      3. W rozgrywkach nie mogą brać udziału osoby nie objęte ubezpieczeniem NW, 

6. Każdy uczestnik rozgrywek powinien charakteryzować się dobrym stanem zdrowia, 

organizator rozgrywek nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające 

z udziału w rozgrywkach osób chorych oraz skutki tych wypadków przed, po i w czasie gry, 

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie 

poniesionych szkód w mieniu zawodników biorących udział w rozgrywkach, 

 

 

V. Ustalenia organizacyjne: 

 

1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

2. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za następujące przygotowanie do rozgrywek: 

•   udostępnienie hali sportowej, 

•   udostępnienie piłeczek do rozgrywania turnieju tenisa stołowego 

•   zapewnienie  obsługi sędziowskiej  

3. Organizator zapewnia zawodnikom rozgrywającym turniej  szatnię; 

    Organizator zwraca się z prośbą o pozostawienie szatni w stanie należytego porządku, 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych. 

6. Podczas rozgrywek obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu. 

7. W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu, decyzje w sprawie podejmuje 

Organizator, a uczestnik dostosuje się do decyzji bez prawa odwołania.  

 

 

VI. Obowiązki dru żyn i zawodników: 

 

1. Obowiązki uczestnika turnieju: 

   

• lista zgłoszeniowa obowiązuje do końca trwania rozgrywek bez możliwości 

dokonywania zmian, 

• zawodnicy zobowiązani są do posiadania strojów sportowych oraz obuwia 

sportowego,  tzw. „halówek” oraz rakietki do ping ponga 

• każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i 

            terminarzem rozgrywek. Nieznajomość ich nie będzie traktowana jako wytłumaczenie 
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            ich nieprzestrzegania, 

• każdy z zawodników winien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość i 

okazać go organizatorowi na każde jego wezwanie oraz okazać przeciwnikowi na 

jego uzasadnioną prośbę, 

• 5 minut przed rozpoczęciem spotkania każdy zawodnik zobowiązany jest do 

sprawdzenia zgodności wpisu do protokołu i podpisania go po zakończeniu spotkania 

w obecności sędziego, 

     

 

VII. Sędziowie: 

 

 1. Każde spotkanie w ramach turnieju sędziować będą sędziowie stołowi. 

 

 2. Organizator zapewnia obsługę sędziowską na każde spotkanie – sędzia prowadzi   

      jednoosobowo całe spotkanie i podejmuje ostateczne decyzje w sprawach spornych. 

 

 3. Sędzia obsługuje tablicę z punktacją i spisuje uproszczony protokół spotkania. 

 

 4. Sędzia spotkania podpisuje po jego zakończeniu protokół z meczu w obecności    

     zawodników. 

 

VIII. Weryfikacja: 

 

 1. Weryfikacje zawodników przeprowadza organizator, na podstawie protokółów spotkań. 

 

 2. Ocena gry o mistrzostwo jest następująca 

 

     •   za każde wygrane zawodnik otrzymuje 3 pkt i tym samym przechodzi do następnej fazy   

         rozgrywek, zawodnik przegrany odpada z turnieju, 

 

3 Harmonogram rozgrywek zostanie ustalony przed zawodami i dostępnym w dzień 

zawodów dla uczestników turnieju. 

 

4. Spotkanie zostanie zweryfikowane jako walkower, gdy: 
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   •  zawodnik z własnej winy nie stawi się na spotkanie, lub spóźni się więcej niż 5 minut,  

   •  zawodnik dozna kontuzji uniemożliwiającej mu dalszy udział w rozgrywkach, 

   • zawodnik sam zrezygnuje z dalszej gry w spotkaniu i tym samym w całym turnieju. 

 

X. Wyróżnienia: 

 

  1  Nagrodami i pucharami zostaną uhonorowani zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze  

      lokaty w klasyfikacji końcowej w każdej z grup. Nagrodą dla trzech zwycięzców  będą    

      tablety 1,6 GHz RAM 2048 MB, za zdobycie drugich miejsc przewidziane są odtwarzacze    

      MP4 pamięć 8GB z wyświetlaczem kolorowym LCD 2 cale , natomiast dla osób, które    

      zajmą  miejsca trzecie będą to pendrivy 16 GB USB 3.0. 

 

XI. Przepisy gry: 

 

1. Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego 

zatwierdzonymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego, z przedstawionymi w 

niniejszym regulaminie zmianami i Uzupełnieniami. 

  2. Mecz jest rozgrywany do dwóch wygranych setów, każdy set do 11 punktów. 

  3. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair – play”, 

  4. Protokół meczu musi być wypełniony przed każdym meczem, prawidłowość zapisów    

      potwierdza każdy zawodnik własnym podpisem. Zawodnik spóźniony więcej niż 5 minut    

      na własny mecz  zgodnie z regulaminem zostaje zdyskwalifikowany i tym samym  

      przegrywa spotkanie. 

 


