
REGULAMIN TURNIEJU 

„MISTRZOSTWA ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO” w tenisie stołowym 
   
 
I. Cel: 

Popularyzacja tenisa stołowego, masowej formy sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta 
Lubina, powiatu lubińskiego oraz województwa dolnośląskiego. 

  
II. Organizator: 

Fundacja „Tenis Stołowy Zagłębie Lubin”, Fundacja „Dumni z Lubina” 

Dane kontaktowe: tel.: 669 709 702, kontakt@TsZaglebieLubin.pl 
 

III. Termin i miejsce: 

 Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 19 grudnia 2020r. w sali sportowej RCS 

w Lubinie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 17B 

 Turniej rozegrany zostanie wyłącznie w grach pojedynczych w kategoriach wiekowych: 

o MŁODZIK (urodzeni w 2008r. i młodsi) – start godz. 15:00  

o KADET / JUNIOR (urodzeni w 2007r. i starsi do 18 roku życia) – start godz. 16:00 

o OPEN – (wszyscy niezależnie od wieku) – start godz. 17:00  

  
IV. Sposób przeprowadzenia rozgrywek: 

 System rozgrywek zostanie ustalany na podstawie ilości zgłoszonych uczestników (system 
pucharowy, system do „2-ch przegranych”, podział na grupy). 

 Organizator wyznacza sędziego głównego zawodów oraz sędziego pomocniczego. 

 Pojedynki rozgrywane są do trzech wygranych setów (set do 11 punktów). 

 Zawodnicy uczestniczący w pojedynku sędziują i zliczają punkty nawzajem. W kwestiach 
spornych organizator może podjąć decyzję o wyznaczeniu sędziego do wybranego pojedynku. 
Przegrany pojedynku przekazuje wynik sędziemu. 

 W zależności od ilości zgłoszonych uczestników organizator może utworzyć dodatkową kategorię 
wiekową (np. kat. dziewcząt)  

  
V. Warunki uczestnictwa, zapisy: 

 Każdy startujący musi posiadać obowiązkowo strój i sprzęt sportowy zgodny z przepisami PZTS 
oraz miękkie obuwie halowe. 

 Zapisy przyjmowane są na miejscu zawodów 30 min. przed rozpoczęciem rozgrywek 
w poszczególnych kategoriach wiekowych lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie 
http://TsZaglebieLubin.pl/kontakt/ lub telefonicznie 669-709-702. 

  
VI. Obostrzenia sanitarne: 

Wszyscy uczestnicy zawodów oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania procedur 
bezpieczeństwa sanitarnego oraz przepisów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
i Ministerstwa Zdrowia, w związku z epidemią COVID-19. 

  
VII. Nagrody: 

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii miejsca I–III przewidziano okolicznościowe puchary, 
nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  
 

VIII. Postanowienia końcowe: 
 Turniej rozegrany zostanie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przepisami PZTS. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, łącznie z dokonywaniem zmian 
w regulaminie. 

 Na terenie obiektu, w którym będą odbywać się rozgrywki, obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania 
alkoholu oraz wyrobów tytoniowych. 

 Uczestnik zawodów zgłaszając swój udział w zawodach automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych (Imię, nazwisko, data urodzenia) na potrzeby organizacji zawodów sportowych 

oraz publikowania danych na listach startowych i wynikach zawodów. 

 Każdy z uczestników powinien posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. 
 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni podczas zawodów.  

mailto:kontakt@TsZaglebieLubin.pl
http://tszaglebielubin.pl/kontakt/

