
REGULAMIN 

 
 XV  MI ĘDZYNARODOWEGO   

TURNIEJU  TENISA  STOŁOWEGO   
MIAST  PARTNERSKICH 

(STARGARD – STRALSUND – WIJCHEN ) 
 

 
I. CELE: 

1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży i dorosłych. 

2. Sportowa rywalizacja w duchu fair play o puchary, medale i nagrody ufundowane przez 

Prezydenta Miasta Stargardu i Starostę Powiatu Stargardzkiego.   

3. Integracja i współpraca pomiędzy klubami sportowymi miast partnerskich: Stralsund – 

Niemcy; Wijchen – Holandia, Stargard oraz innych miast Polski. 

 

II. UCZESTNICTWO: 

1. Turniej rozpocznie się w sobotę 07.05.2015r o godzinie 930 w Miejskiej Hali Sportowej OSIR 

w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 1. 

2. W turnieju mogą startować zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni. 

3. Uczestnicy turnieju mają obowiązek posiadania przepisowego stroju sportowego (koszulka i 

spodenki o kolorze zdecydowanie różnym od białego) i w nim uczestniczyć w rozgrywkach. 

4. Ze względu na coroczne duże zainteresowanie turniejem oraz ograniczoną ilość zawodników 

uczestniczących w turnieju o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność dokonanych 

zgłoszeń. 

5. Warunkiem uczestnictwa jest: 

a) dokonanie zgłoszenia do dnia 30.04.2015 do godz. 2400, 

b) w wyjątkowych sytuacjach za zgodą sędziego głównego (w przypadku rezygnacji innego 

zawodnika wcześniej zgłoszonego) istnieje możliwość zgłoszenia się bezpośrednio przed 

turniejem w godzinach 830 - 900 do sędziego zawodów. 

6. Zgłoszeń do turnieju można dokonywać pocztą elektroniczną na adres e-mail 

ksats.stargard@gmail.com lub lczajewski@gmail.com ewentualnie telefonicznie pod nr tel. 

506666610. 

7. W przypadku uczestnictwa w turnieju małoletnich zawodników, małoletni zawodnik musi być 

na turnieju wraz ze swoim opiekunem. Imię i nazwisko oraz nr telefonu opiekuna małoletniego 

zawodnika musi być podane sędziemu głównemu przed rozpoczęciem turnieju. 



8. Zawodnicy w wieku do 23 lat powinni posiadać aktualne badania lekarski podpisane przez 

uprawnionego lekarza. 

9. Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę 

gimnastyczną oraz posiadania przepisowej rakietki do gry w tenisa stołowego. Organizator 

zapewnia 12 lub 16 stołów do tenisa stołowego oraz piłeczki trzygwiazdkowe. 

10. Organizator udostępni zamykane szatnie, lecz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje powstałe w wyniku 

rozgrywek. Każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego ubezpieczenia się od 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z uczestnictwem w Turnieju Tenisa 

Stołowego.  

 

 
III. SYSTEM ROZGRYWEK: 
 

1. Turniej zostanie rozegrany w 4 kategoriach. 

a) Indywidualne zawody w kategorii mężczyzn 

b) Indywidualne zawody w kategorii kobiet 

c) Deblowe zawody w kategorii mężczyzn 

d) Deblowe zawody w kategorii kobiet. 

2. W zawodach indywidualnych mężczyzn jak i kobiet zawodnicy zostaną podzieleni na 4 

osobowe grupy eliminacyjne, w których mecze będą rozgrywane systemem każdy z każdym. 

3. Z każdej grupy mężczyzn do turnieju finałowego rozgrywanego systemem pucharowym 

przechodzi 2 pierwszych zawodników. Zawodnicy, którzy zajęli 3 i 4 miejsce w grupie 

przechodzą do Turnieju Pocieszenia rozgrywanego również systemem pucharowym. 

4. Do turnieju głównego kobiet przechodzą wszystkie zawodniczki a zajęte miejsca w grupach 

utworzą ranking do turnieju głównego, który zostanie rozegrany systemem pucharowym.  

5. Zawody w konkurencji par deblowych zarówno kobiet jak i mężczyzn zostaną rozegrane w 

systemie pucharowym. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian systemu rozgrywek z zależności 

od ilości startujących zawodników i zawodniczek. 

7. Mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów. 

8. W czasie trwania turnieju obowiązują przepisy i zasady PZTS. 

9. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek turnieju, a nieobjętych przepisami 

niniejszego regulaminu decyzje podejmuje organizator turnieju. 

 

 



 

 
 
IV. NAGRODY: 
 

1. Zwycięzcy w kategorii mężczyzn turnieju głównego i kobiet otrzymają puchary i nagrody 

ufundowane przez organizatorów i sponsorów turnieju. Za zdobycie 1 miejsca w turniejach par 

deblowych zawodnicy otrzymają puchary. Wszyscy zawodnicy którzy zajęli miejsca 1, 2 i 3 

we wszystkich kategoriach otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Sędzią Głównym turnieju jest Leszek Czajewski. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego regulaminu. 

3. Dodatkowe informacje można uzyskać od Prezesa Klubu Sportowego ATS Stargard - Jana 

Wojtasia pod nr telefonu 603816715 

 

 

ORGANIZATOR TURNIEJU : 

KLUB SPORTOWY ATS 

M IASTO I GMINA STARGARD  

POWIAT STARGARDZKI  

OSIR 


