
                  Regulamin Rodzinnego Turnieju Tenisa Stołowego 

1. Cele: 
a) Popularyzacja tenisa stołowego, 
b) Zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym, 
c) Propagowanie zdrowego trybu życia, 
d) Możliwość sprawdzenia swoich „pingpongowych” umiejętności. 

2. Organizatorzy: 
a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie  

3. Miejsce i termin: 
a) Sala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie  ul. Szkolna 4
b) Sobota, 23 marca 2020 roku. 

4. Program zawodów: 
a) 10:00 – 10:15 – zbiórka uczestników, 
b) 10:15 – 11:00 – rozgrzewka 
c) 11:00 - uroczyste otwarcie turnieju, 
d) 11:15 do 17:00 - mecze turniejowe, 
e) 17:15 - zakończenie turnieju, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i upominków. 

5. Zgłoszenia: 
Zgłoszenie do zawodów przyjmowane są:  mailowo:  mosir.wlodawa@gmail.com ,lub w recepcji Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie  ul. Szkolna 4 do dnia 20.04.2022

6. Uwagi techniczne (zasady i warunki gry): 
a) Udział w turnieju jest bezpłatny.
b)Turniej rozegrany zostanie w trzech kategoriach: 
I - zespół składający się z osoby dorosłej + uczeń szkoły podstawowej klas I-III, 
II - zespół składający się z osoby dorosłej + uczeń szkoły podstawowej klas IV-VI, 
III - zespół składający się z osoby dorosłej + uczeń szkoły podstawowej klasy VII-VIII. 

7. Regulamin i system rozgrywek: 
1. Skład rodzinnego zespołu, to uczeń ze szkoły podstawowej,oraz osoba dorosła: mama/tata, babcia/dziadek, 
wujek/ciocia.
2. Turniej rozgrywany będzie systemem (pucharowym, grupowym „każdy z każdym”, grupowo-pucharowym lub 
innym) zależnym od liczby zgłoszonych drużyn .
3.Każde spotkanie pomiędzy drużynami składa się z trzech meczów rozgrywanych do 2 zwycięskich setów do 11 
punktów,(pierwszy mecz - gra pojedyncza: dziecko - dziecko, drugi mecz - gra pojedyncza: rodzic/opiekun - 
rodzic/opiekun, trzeci mecz - gra deblowa: dziecko+rodzic/opiekun – dziecko+rodzic/opiekun), o zwycięstwie decyduje
ilość wygranych meczów, setów, piłek. 
4. Przepisy i zasady gry ustala organizator na podstawie przepisów gry w tenisa stołowego PZTS,
5. O wyborze systemu zadecyduje Sędzia Główny po zamknięciu listy uczestników,
6. Losowanie par odbędzie się w dniu zawodów.

8. Zabezpieczenie zawodów/ubezpieczenie zawodników: 
a) Zawody są rozgrywane z zachowaniem prawnych przepisów zabezpieczających zajęcia na sali gimnastycznej. 
b) Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Wskazanym jest ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków przez uczestników zawodów we własnym zakresie 

9. Komisja Sędziowska: 
Powołanie składu Komisji Sędziowskiej leży w gestii Organizatorów. 
10. Postanowienia dyscyplinarne: 
a) Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Sędzia Główny, 
b) Kwestie sporne dotyczące konkretnego meczu mogą być zgłaszane przez zawodnika lub jego opiekuna do Sędziego 
Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego meczu, 
c) Rozgrzewka do każdego meczu odbywa się bezpośrednio przed jego rozegraniem, 
d) Rodzic (opiekun) dziecka biorącego udział w zawodach bierze odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę 
swojego dziecka, 
e) Każdy uczestnik turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu sportowym, 
f) Każdy uczestnik rozgrywa mecze własną rakietką, organizator zapewnia stoły, siatki oraz piłeczki tenisowe. W 
wyjątkowych przypadkach Organizator może również udostępnić rakietki do gry. 

10. Nagrody: 
a) Za pierwsze trzy miejsca organizator przewiduje pamiątkowe dyplomy i medale, 
b) Dla wszystkich dzieci uczestniczących w zawodach organizator przewiduje pamiątkowe dyplomy, 
c) Wszystkie nagrody wręczone zostaną bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 

11. Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
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