
                                                             Regulamin 

         Mistrzostw Powiatu Ząbkowickiego w Tenisie Stołowym -2020 

 

1. Cel Mistrzostw 

- popularyzacja tenisa stołowego wśród społeczności 

- wyłonienie mistrzów i wicemistrzów rozgrywek 

      2. Organizator: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach 

      3. Termin i miejsce: 

          Mistrzostwa odbędą się w niedzielę 09.02.2020r. w sali gimnastycznej Gminnego  

Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach , przy ul. Wojska Polskiego 4 . Początek zawodów o 

godz. 9.00 

        Program rozgrywek: 

       - zawodnicy niezrzeszeni od godz.9.00 do godz.12.00 –maksymalnie 16 zawodników 

       - zawodnicy zrzeszeni od godz. 12.00 do godz.15.00 – maksymalnie 16 zawodników 

Losowanie odbędzie się 20 minut przed rozpoczęciem rozgrywek w danej kategorii 

    4. Uczestnictwo 

     Mistrzostwa skierowane są do mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego oraz członków 

Klubów Sportowych z terenu Powiatu Ząbkowickiego 

   - warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przepisowego sprzętu i stroju sportowego 

   - w przypadku osób poniżej 18-tego roku życia wymagana będzie zgoda rodziców lub 

prawnych opiekunów, którą należy złożyć w dniu zawodów 

- uczestnik musi własnoręcznie podpisać oświadczenie o udziale w turnieju na własną 

odpowiedzialność  oraz zaakceptowanie postanowień Ustawy o Ochronie Danych 

Osobowych 

  5. Zgłoszenia: 

  - wyłącznie elektronicznie do 31.01.2020r. na adres: zapisy@gceis.pl 

 -  o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń 

 6. System rozgrywek: 

- zawody rozgrywane będą w czterech grupach do 3 wygranych setów , następnie 

rozgrywane będą systemem pucharowym do 2 przegranych meczy 

- mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS 

- przy stołach sędziują uczestnicy turnieju 

mailto:zapisy@gceis.pl


7. Nagrody i sprawy finansowe 

- zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują puchary, wszyscy uczestnicy otrzymają 

dyplomy 

- opłaty startowej nie pobiera się   

8. Organizator zapewnia: kawę, herbatę i wodę mineralną 

9. Postanowienia końcowe: 

- uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 

organizatora 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni 

- zawodnik startuje w turnieju na własną odpowiedzialność  

- kwestie sporne rozstrzyga Organizator 

- ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora 

 

           

       - 

 


