
 
 

XXVII Turniej Tenisa Stołowego                                       
im. Mariana Gajewskiego 

 

                               REGULAMIN 
 

I. ORGANIZATOR  


Uczniowski Klub Sportowy Champion 
Urząd Miasta i Gminy w Policach 
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne S.A.  
Starostwo Powiatowe w Policach 

 

II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU 
 

22 maj 2022 r.(niedziela); godzina 10.00; 
Police, ul. Siedlecka 2b Hala Sportowa przy KS CHEMIK 



III. ZGŁOSZENIA  

tel: 505 063 587; 511 454 055 

do 19.05.2022 r. do godz. 18.00 

 

IV. WPISOWE 

- dzieci i młodzież do 18 lat – gratis 

- dorośli – 20 zł             

 

V. NAGRODY 
  

Za zajęcie I-III miejsca zawodnicy otrzymają medale oraz 
nagrody rzeczowe. Pula nagród 2750 zł. 




VI. UCZESTNICTWO  
   

Do rozgrywek dopuszczone są osoby zdrowe (brak kontuzji); 
Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy 
biorący w nim udział czyni to na własną odpowiedzialność;  



  
 

VII. KATEGORIE 
 

 
Dzieci – do 18 lat 
  
Seniorzy– od 19 – 35 lat 
 
Weterani – od 36 – 55 lat 
 
Nestorzy – od 56 i powyżej 
 
Kobiety – OPEN 
 
 

VIII. PROGRAM ZAWODÓW 
 
 

Niedziela 22. Maja 2022 r. 
 

godz. 10:00 
 

Dzieci do 18 lat 
 

Seniorzy  19 – 35 
 

Kobiety – open 
 
 

godz. 11:30 
 

Weterani – od 36 – 55 lat 
  
Nestorzy 56 i powyżej 
 

IX. PRZEPISY GRY 
  
W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w tenisa 
stołowego PZTS z niżej wymienionymi wyjątkami: 

 

 

 

 



IX/a. SYSTEM ROZGRYWEK 
 

1/  System rozgrywek w poszczególnych formach: 

 

    I tura – w grupach 5-6 osobowych każdy z każdym 

do dwóch wygranych setów, z grupy wychodzi dwóch 

najlepszych zawodników do turnieju głównego. 

    II tura – system pucharowy do dwóch przegranych 

meczy ( mecze w systemie pucharowym rozgrywane 

będą do trzech wygranych setów ). Od tyłu do dwóch 

wygranych setów. Od tyłu można zająć III – miejsce. 
2/ Turniej  rozgrywany będzie na stołach Tibhar, 
Tornado; Dragon. 

3/  UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość 
zamiany systemu rozgrywek ze względów 
organizacyjnych. 
 

 

X. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA 
  

Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry 
(walkower) w przypadku gdy: 
   

Zawodnik z własnej winy nie stawił się do rozgrywek lub 
spóźni się więcej niż 15 minut; 


Zawodnik wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego 
sędziego;
Zawodnik odchodzi od stołu przed zakończeniem spotkania – 
w tym przypadku przeciwnikowi dopisuje się punkty 
potrzebne do wygrania seta; 


 

XI. PROTESTY I ODWOŁANIA 
 

    Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane      
pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym 

podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna 

nastąpić bezpośrednio po zakończeniu spotkania po uprzednim 
poinformowaniu arbitra o zamiarze wniesienia uwag do 

protokołu spotkania. 
 



XII. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Wymagane jest obuwie na zmianę oraz strój sportowy ( 

spodenki i koszulka). 
2. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do 

przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry  
3. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną 

za szkody wyrządzone przez siebie;  
4. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną 

odpowiedzialność;  
5. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest 

zgłoszeniem się do turnieju 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za 

szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie 
trwania rozgrywek; 

7. Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa Organizator z 
ramienia  UKS Champion 

 

XIII. POZSTAŁE POSTANOWIENIA 
 
 

1. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie 
organizator;  

2. W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję 
podejmuje organizator 

3. Informacje można uzyskać pod numerem:  
 

 

Tel. 505 063 587; 511 454 055 

  
                           ZAPRASZMY SERDECZNIE 
 
 

 

 


