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Regulamin  
Turniej Tenisa Stołowego sołectw Gminy Przecław 

 
Szkoła Podstawowa w Tuszymie  21 lutego 2016r. (Niedziela) 

 

I.      Cel: 

1. Upowszechnianie i promowanie  wśród mieszkańców Gminy Przecław. 

2. Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu, możliwej  do uprawiania  

w każdych warunkach. 

3. Integracja mieszkańców Gminy Przecław. 

 

II.   Uczestnicy: 

Mieszkańcy Gminy Przecław reprezentujący zespoły A,B,C lub D w trzech 

kategoriach.. 

I Kat. chłopcy    – rocznik 2005-2003 (do 4 os. na zespół) 

II Kat. mężczyźni   – rocznik 2002 i starsi (do 4 os. na zespół) 

III Kat. dziewczęta i kobiety  – rocznik 2005 i starsze (do 4 os. na zespół) 

 

IV   Organizatorzy: 

Samorządowy Dom Kultury w Tuszymie,  Szkoła Podstawowa w Tuszymie,  

Samorządowa Spółka „Dwa Brzegi” z  Przecławia. 

  

V.    Termin i miejsce: 

Turniej odbędzie się 21.02.2016r. o godz. 10
00

  

w Hali Sportowej  Szkoły Podstawowej w Tuszymie. Zbiórka zawodników  9
30

. 

 

 

VI.     System  współzawodnictwa: 

Turniej będzie rozgrywany systemem  rosyjskim tzn. do dwóch  przegranych meczów 

tylko w grach indywidualnych. Mecze – do trzech wygranych setów do 11 pkt.  

Maksymalna liczba reprezentantów wszystkich zespołów w każdej kategorii zgodnie  

z regulaminem nie przekroczy 16 osób.   

Numery startowe zawodników przydzielone zostaną w wyniku losowania przez 

rozpoczęciem turnieju. 

Turniej prowadzony będzie zgodnie z przepisami i regulaminami PZTS, które to 

przepisy mają zastosowanie w odniesieniu do spraw nie omówionych w niniejszym 

regulaminie. 

 

VII.   Zgłoszenia: 

 Osobiście – SDK w Tuszymie (skrzydło Szkoły Podstawowej w Tuszymie) 

 Telefonicznie – 17 22 76 365 (w godzinach pracy Domu Kultury w Tuszymie) 

 Preferowane drogą elektroniczną – e-mail: rdarlak@sdktuszyma.pl 

 Zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 19 lutego 2016r. do godz. 15
00

  
W każdym przypadku zgłaszając chęć uczestnictwa w turnieju należy podać 

imię nazwisko, miejscowość zamieszkania i rok urodzenia i tel. kontaktowy do 

przedstawiciela zespołu 
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VIII. Wymagania wobec uczestników: 

Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać przepisowy sprzęt i strój sportowy 

(koszulka, spodenki lub dres, obuwie sportowe przystosowane do nawierzchni na hali 

sportowej – parkiet (jasne spody)). 

IX. Punktacja zaliczana do generalnej klasyfikacji „Maratonu”: 

Punkty do „Maratonu” zdobywa zawodnik, który uzyskał najwyższą lokatę w zespole 

pozostali otrzymują 0,5 pkt za udział wg poniższego klucza w każdej kategorii: 

I miejsce – 5 pkt. + pozostali zawodnicyx0,5 pkt. 

II miejsce – 4 pkt. + pozostali zawodnicyx0,5 pkt. 

III miejsce – 3 pkt. + pozostali zawodnicyx0,5 pkt. 

IV miejsce – 2 pkt. + pozostali zawodnicyx0,5 pkt.  

Zespół może zdobyć maksymalnie 19,5 pkt. w sytuacji kiedy zgłosi do rozgrywek po 4 

os do każdej kategorii i zwycięży we wszystkich kategoriach.  

X. Organizator zapewnia: 

 Napoje chłodzące dla uczestników (woda mineralna) 

 Gorąca kawa, herbata, 

 Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia turnieju  

(stoły z siatkami, piłeczki pingpongowe) 

 Organizator nie zapewnia rakietek dla uczestników turnieju 

 Statuetki i nagrody dla zdobywców I miejsca w każdej kategorii 

 Dojazd zawodników we własnym zakresie  

 

Tuszyma, 21 lutego 2016r. 
 

Zapraszamy 


