
REGULAMIN VII OTWARTYCH MISTRZOSTW 

 MAKOWA MAZOWIECKIEGO 

W 

TENISIE STOŁOWYM 2018
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CEL: 

1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego

2. Promocja miasta i powiatu makowskiego  

3. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności, wyłonienie 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach

4. Integracja młodzieży i dorosłych. 

5. Aktywne spędzanie czasu wolnego

ORGANIZATORZY   : 

➢ ULKS MACOVIA Maków Mazowiecki

➢ Urząd miasta Maków Mazowiecki

➢ Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.

TERMIN, MIEJSCE, KATEGORIE:

Turniej odbędzie się 21.04.2018 r. (sobota) od godz. 8.30 w powiatowej hali sportowo-
widowiskowej przy LO im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Maz, ul.Kopernika 2. 

Oficjalne otwarcie turnieju około godz.11:00

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU   :

Młodzież do 16 lat za zgodą rodziców, dorośli bez ograniczeń wiekowych na adres e-mail: 
ulksmacovia@interia.pl lub nr telefonu: 570 060 071 do godz. 20:00 – 17.04.2018r (wtorek), 
ewentualnie w dniu rozgrywania turnieju w miarę wolnych miejsc. Udział można zgłosić 
maksymalnie w dwóch kategoriach (organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia udziału do 
jednej kategorii w przypadku dużej liczby uczestników oraz zmiany rozgrywanych kategorii w 
zależności od liczby zgłoszeń). 

W zgłoszeniu proszę podać:

Imi ę / Nazwisko / Rok urodzenia / Miejscowość / Telefon / Kategoria
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SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY:

W turnieju mogą brać udział mieszkańcy całego kraju. Turniej będzie rozgrywany w 5 kategoriach: 

➢ Młodzież Szkolna do 16 lat godz. 9:00

➢ Mistrz Powiatu (mieszkańcy powiatu makowskiego) godz 9:30

➢  Amator (zawodnicy nigdy niezrzeszeni w PZTS) godz. 10:00

➢ Weteran 50 + godz. 10:30,

➢ OPEN (wszyscy chętni) godz 11:30

Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.  Mecze 
rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS.  Mecze rozgrywane są do
3 zwycięskich setów. Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron; 
przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej
ze stron. Mecze sędziują sędziowie oraz zawodnicy przez nich wyznaczeni. Kwestie sporne, 
w zależności od ich charakteru, rozstrzygają sędziowie turnieju. Finały będą rozgrywane z 
udziałem zawodniczek i zawodników, którzy nie przegrają wcześniej żadnego spotkania. 
Zawodnik, który przegra mecz finałowy będzie musiał bronić drugiego miejsca.

WPISOWE:

Wpisowe do turnieju dla zawodników/zawodniczek w kwocie 15,00 zł od uczestnika będzie 
pobierane w gotówce, podczas potwierdzania obecności w dniu turnieju. Wpisowe nie dotyczy 
kategorii Młodzież Szkolna do 16 lat. 

LOSOWANIE:  

Odprawa techniczna połączona z losowaniem zawodników w poszczególnych kategoriach odbędzie
się 20.04.2018 o godz. 18:00.

NAGRODY  : 

W kategorii: Młodzież Szkolna do 16 lat : 

miejsca I-III - puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe

W kategoriach: Mistrz Powiatu, Amator, Weteran 50+ :

miejsca I-III - puchary, dyplomy, bony towarowe MODEST (odpowiednio 150zł, 100zł, 50zł)
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W kategorii: OPEN 

miejsca I-III - puchary, dyplomy, bony towarowe MODEST (odpowiednio 300zł, 200zł, 100zł)

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE:

1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy (bez białych koszulek, obuwie sportowe z 
białą podeszwą)

2. Turniej zostanie rozegrany na 10 stołach: 4 x JOOLA Olympic, 6 x Polsport Tajfun Plus, piłeczki
TSP*** CP40

3. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki. 

4. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator. 

5. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 
gospodarza obiektu i organizatora turnieju. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni. 

7. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 
uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. 

9. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego 
opiekunów. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek, który może ulec 
modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników

11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego i przedstawiciela 
organizatorów.

12. Uczestnikom zapewniamy: kawę, herbatę, przystawki oraz ciepły poczęstunek.

13. Osoby odpowiedzialne za organizację turnieju:

➢  Gołyś Janusz – 509 565 149

➢  Kaszuba Grzegorz – 570 060 071
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