
Regulamin  
Drużynowego turnieju tenisa stołowego dla szkół podstawowych powiatu lubińskiego  

o puchar Starosty Lubińskiego 
 
1. Turniej zostanie rozegrany w dniu 13 grudnia 2017 (środa) w Szkole Podstawowej nr 14 w               

Lubinie od godz. 9:00. Zgłoszenia drużyn należy składać telefonicznie pod nr tel.: 669-709-702             
lub na adres e-mail: kontakt@TsZaglebieLubin.pl najpóźniej do dnia 08.12.2017 do godz. 12:00  

 
2. W turnieju mogą brać udział drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z terenu powiatu            

lubińskiego.  
 
3. Każda ze szkół może zgłosić do turnieju jeden zespół składający się z 3-ch uczniów i jednego                

zawodnika rezerwowego (drużyna może być mieszana, w której skład mogą wchodzić zarówno            
chłopcy jak i dziewczęta).  

 
4. W zależności od ilości zgłoszonych zespołów, w pierwszym etapie rozgrywek zostaną utworzone            

grupy składające się z 3-ch lub 4-ch zespołów, do których zostaną przypisane drużyny na              
podstawie losowania w dniu zawodów. 

 
5. W każdej z grup zespoły rozgrywają mecze w systemie „każdy z każdym”. 
 
6. Poszczególny mecz w grupie rozgrywa się do 3-ch wygranych pojedynków singlowych wg            

schematu:  
 

Zespół 1  Zespół 2 

A ------- X 

B ------- Y 

C ------- Z 

 
Kolejność gier: A - X, B - Y, C - Z, A - Y, B - Z 

 
7. Pojedynek singlowy rozgrywa się do 2-ch wygranych setów (np. 2-0, 2-1). Set do 11 punktów.  
 
8. Zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony do gry po 2-ch pierwszych pojedynkach 
 
9. Na podstawie rozegranych meczy w grupie powstanie klasyfikacja miejsc zespołów w grupie. W             

zależności od zajętego miejsca w grupie dany zespół przechodzi do kolejnego etapu rozgrywek -              
TURNIEJU GŁÓWNEGO z uzyskanym miejscem w grupie.  

 
10. TURNIEJ GŁÓWNY rozgrywa się systemem pucharowym (przegrana drużyna odpada z dalszej           

rywalizacji). 
 
11. Zespoły, które przegrały mecze w półfinale rozgrywają mecz o miejsce 3.  
 
12. Zespoły, które przegrały mecze w ćwierćfinale rozgrywają mecze o miejsce 5-8.  
 
13. Dla zespołów, które zajęły miejsca 1-3 przewidziano okolicznościowe puchary i nagrody           

rzeczowe. Dla pozostałych zespołów przewidziano dyplomy oraz drobne upominki.  
 
14. Organizatorzy wyznaczają sędziego głównego zawodów. 
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