
REGULAMIN Majówkowego TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

01.05.2017  - MOSiR Sieradz  

1. Cel: 

Celem turnieju: 

- popularyzacja tenisa stołowego  

 integracja dzieci i młodzieży 

2. Organizator: 

 MOSiR Sieradz 

 Klub Tenisa Stołowego w Sieradzu 

2. Termin i miejsce: 

Zawody zostaną rozegrane w dniu 01 maja 2018 roku o godzinie 11:00 

Sala MOSiR w Sieradzu, ul. Sportowa 1 

3. Kategorie wiekowe: 

Młodzież rocznik 2002 i młodsi 

Kategoria OPEN 

 System rozgrywek i przepisy gry: 

a) turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych 

b) pojedynki rozgrywane będą do trzech wygranych setów do 11 pkt. 

c) turniej rozgrywany będzie systemem grupowo – pucharowym 

d) w turnieju biorą udział dzieci i młodzież szkolna 2002 i młodsi i w kategorii OPEN – 

wszyscy chętni. Zawodnicy z licencjami – max do III ligi  

e) czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników  

f) sędzia turnieju może zdecydować o skróceniu meczów eliminacyjnych do 2 zwycięskich 

setów  

g) mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS  

h) mecze sędziują sędziowie oraz zawodnicy przez nich wyznaczeni. Kwestie sporne, w 

zależności od ich charakteru, rozstrzyga sędzia turnieju.   

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek 

5. Zgłoszenia i losowanie: 

a) zgłoszenie chęci uczestnictwa w dniu zawodów od godziny 9:30 

b) odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się na chwilę przed rozpoczęciem 

Turnieju  

6. Warunki uczestnictwa: 



a) uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i 

stroju (rakietka, obuwie zmienne, itp.), 

b) w kategorii open obowiązuje opłata startowa 10zł/osobę 

7. Organizator zapewnia: 

a) obsługę sędziowską i techniczną, 

b) nagrody w postaci pucharów  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy  

  Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki  

 Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i 

organizator  

 Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych 

przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju  

 Nagrody ufundowane przez MOSiR Sieradz i KTS Sieradz  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w 

szatni  

  Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną 

odpowiedzialność. Więcej informacji pod numerem 575 757 061 – Bogdan Pakuła 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 


