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REGULAMIN ZAWODÓW 
TOP SPIN 2019 

Pierwsze otwarte zawody w tenisie stołowym w grze pojedynczej w Brdowie 

I. Cel zawodów 
1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego a także promocja Brdowa oraz Gminy Babiak. 

2. Aktywizacja pasjonatów tenisa stołowego oraz umożliwienie im porównania swoich 

umiejętności w grze pojedynczej. 

II. Organizator zawodów 
1. Zawody organizowane są przez Sekcję Tenisa Stołowego działającą w ramach Uczniowskiego 

Klubu Sportowego przy ZS w Brdowie. 

2.  Zawody sfinansowane są głównie ze środków dotacji z budżetu Gminy Babiak. 

III. Termin oraz miejsce zawodów 
1. Zawody rozegrane zostaną w dniu 23 listopada 2019 r. o godzinie 9:00 dla kategorii U18 oraz 

o godzinie 11:15 dla kategorii OPEN. 

a. Przewidziana jest półgodzinna rozgrzewka przed rozpoczęciem rozgrywek. 

b. Godzina rozpoczęcia rozgrywek w kategorii OPEN może ulec zmianie gdyby rozgrywki 

w kategorii U18 zajęły więcej czasu niż przewiduje Organizator. 

2. Miejscem zawodów jest sala sportowa przy Zespole Szkół w Brdowie, ul. Mickiewicza 8 (gmina 

Babiak, powiat Kolski, województwo Wielkopolskie). 

IV. Zgłoszenia na zawody oraz losowanie 
1. Zawody mają charakter otwarty więc udział może zgłosić każdy chętny, który akceptuje 

postanowienia niniejszego regulaminu oraz dostarczy do Organizatorów zawodów deklarację 

zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. Zawody skierowane są głównie do amatorów. 

3. W deklaracji zgłoszeniowej należy wskazać kategorię, w której uczestnik chce wziąć udział. 

a. Kategoria U18 nakłada górne ograniczenie wiekowe dopuszczając graczy, którzy nie 

ukończyli 18 roku życia. 

b. Kategoria OPEN pozwala na udział niezależnie od wieku. 

c. Zawodnicy poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w kategorii OPEN po zajęciu 

jednego z czołowych miejsc w kategorii U18. 

4. Zawody pozwalają na grę pojedynczą kobiet oraz mężczyzn – SINGIEL. 

5. Zapisów można dokonywać u Krzysztofa Renkas osobiście lub telefonicznie pod numerem 

782 414 260 do 18 listopada 2019 r. włącznie. 

6. Odprawa techniczna połączona z losowaniem w tabeli odbędzie się w dniu zawodów pół 

godziny przed rozpoczęciem zawodów. Do tego czasu należy potwierdzić swoją obecność u 

Organizatorów składając deklarację zgłoszeniową. Odprawa a zarazem koniec przyjmowania 

deklaracji zgłoszeniowych planowana jest na godzinę: 

a. 8:30 dla kategorii U18 

b. 10:45 dla kategorii OPEN; godzina ta może ulec przesunięciu gdyby przeciągnęły się 

rozgrywki w kategorii U18. 
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7. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list zgłoszeniowych przed końcem trwania 

zapisów to jest przed dniem 18 listopada 2019 r. gdy liczba chętnych osiągnie górną granicę 

zawodników. Ograniczenie to ma na celu zapewnienie sprawnego przebiegu zawodów oraz 

komfort graczy w trakcie trwania zawodów. Kto pierwszy ten lepszy ;) 

V. System rozgrywek oraz przepisy gry 
1. W zawodach biorą udział gracze, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa do 18 listopada 2019 r. 

włącznie oraz dostarczą deklarację uczestnictwa nie później niż na pół godziny przed 

rozpoczęciem rozgrywek to jest do odprawy technicznej. 

2. Zawody rozgrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych (U18, OPEN) w grze pojedynczej 

bez rozróżnienia na płeć zawodników. 

3. Czas trwania zawodów uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników. 

4. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS. 

5. Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów. W przypadku dużej liczby zgłoszonych 

uczestników w pierwszej kolejce mecze mogą zostać skrócone do 2 zwycięskich setów. 

6. 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. 

7. System rozgrywek w trakcie zawodów będzie dopasowany do ilości uczestników i uwzględnia 

system grupowy, rosyjski, bezpośredniej eliminacji oraz system mieszany. 

8. Obowiązuje piłeczka turniejowa TSP *** CP40+ ABS z atestem ITTF. 

VI. Warunki uczestnictwa 
1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy (buty halowe z jasną podeszwą). 

2. Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki atestowane przez ITTF. 

3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga Sędzia główny i Organizator. 

4. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 

Gospodarza obiektu oraz Organizatora zawodów. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatni. 

6. Ubezpieczenie oraz dojazd uczestników zawodów na własny koszt. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. 

8. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego 

opiekuna na deklaracji uczestnictwa. 

VII. Organizator zapewnia 
1. Obsługę techniczną. 

2. Posiłek regeneracyjny w trakcie trwania zawodów. 

3. Nagrody w postaci dyplomów, medali oraz nagród rzeczowych. 

VIII. Uwagi końcowe 
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rozgrywek, który może ulec 

modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników. 



Top Spin 2019 - I otwarte zawody 

w tenisie stołowym w grze pojedynczej w Brdowie 

kategorie: U18 oraz OPEN 

Deklaracja zgłoszeniowa uczestnika na zawody 
Top Spin 2019 

Brdów, dnia 23 listopada 2019 r. 

Niniejszym zgłaszam udział 

 

imię i nazwisko* 
 

data urodzenia* (dzień-miesiąc-rok / DD-MM-RRRR) 
 

miejscowość* 
 

telefon kontaktowy 
□ U18 – do 18 roku życia                                                    □ OPEN – bez ograniczeń wiekowych 

kategoria 
 

w zawodach Top Spin 2019 – I otwartych zawodach w tenisie stołowym rozgrywanych w grze 

pojedynczej w dniu 23 listopada 2019 roku na sali sportowej w Zespole Szkół w Brdowie 

(ul. Mickiewicza 8, 62-620 Brdów; gmina Babiak, powiat kolski, woj. wielkopolskie). 

Oświadczam tym samym, że: 

1. Akceptuję wszystkie postanowienia oraz wymogi Organizatorów zawodów w tym regulamin. 

2. Stan mojego zdrowia umożliwia mi udział w konkurencjach przewidzianych w ramach turnieju 

i nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie 

z udziału w zawodach. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia 

turnieju. 

4. Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości na 

stronach internetowych i portalach społecznościowych administrowanych przez 

Organizatorów zawodów (m.in. na tenis.brdow.pl). 

5. Wyrażam zgodę na informowanie mnie o kolejnych zawodach w Brdowie poprzez SMS. 

6. Zobowiązuję się do gry Fair Play. 

  

 podpis uczestnika / prawnego opiekuna 
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