
 
REGULAMIN 

III MIĘDZYOSIEDLOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

 

 

1. Cel zawodów: 
1.1. popularyzacja aktywności fizycznej, 
1.2. pozyskanie nowych sympatyków tenisa stołowego, 
1.3. promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku poprzez przygotowanie  

do rozgrywek i udział w zawodach, 
1.4. kształtowanie umiejętności i sprawności wynikających ze zdrowej rywalizacji sportowej, 
1.5.  wyłonienie najlepszego Osiedla Gliwic w Tenisie Stołowym, 
1.6.  integracja środowiska, 
1.7. zapewnienie mieszkańcom różnych osiedli udziału w imprezie o zasięgu ponadosiedlo-

wym,  
1.8.  promocja działań rad osiedlowych na rzecz środowisk lokalnych, 
1.9. tworzenie pozytywnego wizerunku miasta Gliwice poprzez propagowanie idei samo-

rządności. 
 

2. Termin i miejsce zawodów: 24.11.2018r. – Centrum Sportowo - Kulturalne „Łabędź”, 

ul. Partyzantów 25, Gliwice. Początek o godz. 14.30.  

3. Organizatorzy: 
3.1. Rada Osiedla Łabędy, 
3.2. Akademia Tenisa Stołowego, 
3.3. Centrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź”. 

    

4. Warunki uczestnictwa:   
4.1. w zawodach mogą brać udział wszyscy zainteresowani udziałem w turnieju mieszkańcy 

poszczególnych osiedli, bez względu na wiek, 
4.2. udział w zawodach jest bezpłatny, 
4.3. uczestnicy pełnoletni i niepełnoletni przekazują organizatorowi oświadczenia, których 

wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, 
4.4.  za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 

 

5. Turniej rozgrywany w 3 kategoriach wiekowych:  
5.1. Kategoria wiekowa do 15 lat, 
5.2. Kategoria wiekowa 16-35 lat, 
5.3. Kategoria wiekowa powyżej 36 lat, 
5.4. Kategoria Kobiet. 

  

6. Program zawodów : 
6.1. Godzina – 14.30 – ceremonia otwarcia Turnieju, 
6.2. Godzina – 15:00 - rozpoczęcie gier w  kategoriach wiekowych, 
6.3. Godzina – 19.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród 

 
7. Zgłoszenia do zawodów:  

Imienne zgłoszenia zawodników dokonywane są przez Rady Osiedli - należy przesłać                      
je na adres  mailowy: ro.labedy@wp.pl do 21.11.2018 r.  

mailto:ro.labedy@wp.pl


 
8.System rozgrywek: 

8.1.   Indywidualne - zawody rozgrywane będą systemem tzw.” Pół pucharowym” 
(Do dwóch przegranych partii. Partie do trzech wygranych setów). Możliwość gry                      
o miejsce 3-cie z lewej strony. Dodatkowe gry o miejsca od 5 do 8.  
Partie z lewej strony i o miejsca 5-8 do dwóch wygranych setów. 

8.2.   Drużynowo - kolejność Osiedli ustala się przez zsumowanie punktów czterech 
najlepszych zawodników z danego Osiedla, według klucza: 

1 miejsce - 25 pkt.   miejsca    9-12  - 15 pkt.   
2 miejsce - 23 pkt.   miejsca  13-16  - 12 pkt.   
3 miejsce - 22 pkt.   miejsca  17-24  -   9 pkt.   
4 miejsce - 21 pkt.   miejsca  25-32  -   6 pkt.   
5 miejsce - 20 pkt.   miejsce  33-48  -   3 pkt.   
6 miejsce - 19 pkt.   miejsca  49-64  -   1 pkt.   
7 miejsce - 18 pkt.          
8 miejsce - 17 pkt.  
 

9.  Nagrody: W turnieju międzyosiedlowym wręczane zostaną puchary, i nagrody za miejsca 1-3 

indywidualnie. Nagrody specjalne dla najmłodszego i najstarszego uczestnika turnieju. 

10.  Ustalenia końcowe: 
 10.1. zawody prowadzone będą zgodnie z przepisami PZTS oraz z zachowaniem Regulaminów 

wewnętrznych obiektów, 
10.2.  zawodnicy koszty przejazdu pokrywają we własnym zakresie, 
10.3.  obowiązuje obuwie i strój sportowy, 
10.4.  rakietki zapewniają sobie zawodnicy we własnym zakresie, 
10.5. stoły i piłeczki gwarantują organizatorzy, 
10.6. ubezpieczenie NW zawodnik wykupuje we własnym zakresie, 
10.7.  wszelki sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Sędziowska                       

i Organizatorzy turnieju,  
10.8. dodatkowych informacji w sprawie turnieju udziela Dariusz Steuer, prezes Akademii Tenisa 

Stołowego - tel. 607-442-978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował : Jarosław Tomicki  
Zatwierdziła : Sabina Gorczyca-Kamaj - Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy 


