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REGULAMIN 

VI Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego w OSiR Bemowo 
 

 

I. ORGANIZATOR 

o Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo 

II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU 

o 5 listopada 2017 r.  niedziela - godz. 9.00 (Oficjalne otwarcie) 

o Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40; 01 – 494 Warszawa 

III. ZGŁOSZENIA 

OSOBY PEŁNOLETNIE 

Na adres poczty: m.michalek@osirbemowo.pl należy wysłać skan lub zdjęcie wypełnionego 

czytelnie własnoręcznie drukowanymi litrami zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu). 

DZIECI 

Na adres poczty: m.michalek@osirbemowo.pl należy wysłać skan lub zdjęcie wypełnionego 

czytelnie własnoręcznie drukowanymi literami zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz skan 

lub zdjęcie wypełnionego oświadczenia (załącznik nr 2). 

*zgłoszenie musi być podpisane przez uczestnika – nie będą uznawane zgłoszenia z podpisem 

komputerowym 

o Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 02.11.2017 r. o godz. 16.00  

o Opłata startowa (płatna na miejscu) wynosi: odpowiednio:  

kategorie A – D - bezpłatnie na podstawie legitymacji szkolnej;  

kategorie E – J – 10 zł 

Maksymalna liczba uczestników turnieju to 140 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Po zakończeniu zapisów (zgłoszeń) pary zostaną rozlosowane przez Sędziego Głównego.              

Po uroczystym otwarciu Turnieju o godz. 9.00 Sędzia Główny omówi przepisy oraz ogólne zasady 

turnieju. Zostaną wyczytane pierwsze pary. Na sztaludze umieszczona zostanie drabinka 

turniejowa.   

IV. NAGRODY 

o Za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe. 
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o Nagrody oraz trofea nieodebrane podczas turnieju będą do odbioru w ciągu 

1 miesiąca (licząc od daty turnieju) w recepcji Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40. 

 

V. UCZESTNICTWO 

• Do rozgrywek dopuszczone są osoby zdrowe (brak kontuzji); 

• Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na 

własną odpowiedzialność; 

• W przypadku udziału w turnieju osób niepełnoletnich, wymagane jest pisemne oświadczenie 

opiekuna. Wydrukowane oświadczenia będą wręczane rodzicom w dniu zawodów podczas 

potwierdzenia startu zawodnika. Opiekun musi być osobą pełnoletnią.  

• Każdy zawodnik ma obowiązek potwierdzić swoje uczestnictwo w rejestracji 

 w dniu zawodów: 

  Kategorie ( A - D ) w godzinach 08.30 - 08.50 

  Kategorie ( E - J ) w godzinach 10.10 – 10.50 

Prosimy o potwierdzanie w wyznaczonych przedziałach czasowych odpowiednio dla kategorii 

w recepcji obiektu 

 

KATEGORIE wg roku urodzenia: 

 

1. Dzieci A – dziewczęta (2005 i młodsze); 

2. Dzieci B – chłopcy (2005 i młodsi); 

3. Młodziczki C – dziewczęta (2004 – 2000); 

4. Młodzicy D – chłopcy (2004 – 2000); 

5. Seniorki E – kobiety (1999 – 1977); 

6. Seniorzy F – mężczyźni (1999– 1977); 

7. Pasjonatki G – kobiety (1976 – 1962) 

8. Pasjonaci H – mężczyźni (1976 – 1962) 

9. Weteranki I – kobiety (1961 +) 

10. Weterani J – mężczyźni (1961 +) 

 

We wszystkich kategoriach obowiązuje 2-letni okres karencji. Zatem dwuletnia przerwa w 

uczestnictwie w rozgrywkach wymagających posiadanie (zgodnie z Regulaminem Rozgrywek 

PZTS) licencji okresowej zawodnika Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Nie dotyczy: 

posiadaczy licencji okresowych zawodnika weterana, niepełnosprawnego, oraz sędziego, i trenera 
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VII. PRZEPISY GRY 

1. W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w tenisa stołowego PZTS. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

• Planowany system rozgrywek we wszystkich kategoriach „do dwóch przegranych”; 

• Początek zawodów dla kategorii: 

A – D godz. 09.00; 

E – J godz. 11.00; 

 

2. Turniej prowadzi uprawniony Sędzia Główny PZTS, natomiast mecze prowadzą sędziowie 

wyznaczeni przez Organizatora. 

3. Turniej rozgrywany będzie na minimum 10 profesjonalnych stołach do tenisa stołowego. 

4. Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać własną rakietkę do tenisa stołowego oraz buty i 

strój sportowy. 

UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów 

organizacyjnych. 

 

VIII. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA 

 

Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy: 

• Zawodnik z własnej winy nie stawił się do rozgrywek lub spóźni się więcej niż  

     5 minut; 

• Zawodnik wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego; 

• Zawodnik odchodzi od stołu przed zakończeniem spotkania – w tym przypadku przeciwnikowi 

dopisuje się punkty potrzebne do wygrania seta; 

 

IX. PROTESTY I ODWOŁANIA 

Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym 

opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio 

po zakończeniu spotkania po uprzednim poinformowaniu arbitra o zamiarze wniesienia uwag do 

protokołu spotkania.  

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Oławskiej 3a; 01 – 494 Warszawa reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych, 
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przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia do Amatorskiego Turnieju Tenisa 

Stołowego w OSiR Bemowo wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy. 

Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do ich wglądu 

 i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych 

 w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły w celach promocyjnych w 

postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i klubów, które zostaną wyróżnione za 

świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą. 

 

XI. UWAGI KOŃCOWE 

1. Przy rejestracji wymagana jest legitymacja szkolna, bądź dowód osobisty; 

2. Wymagane jest obuwie na zmianę z niebrudzącą podeszwą oraz strój sportowy  

(spodenki i koszulka); 

3. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i 

przepisów gry; 

4. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie; 

5. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność; 

6. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju; 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i 

ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów;  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki  

i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach,  

z dojazdami na i z zawodów włącznie; 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe  

w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek; 

10.  Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa Organizator OSiR Bemowo; 

 

XII. POZSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator; 

2. W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator; 

3. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych.  

4. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe osobiście. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i decyzji we wszystkich sprawach związanych z 

zawodami.  


