
R E G U L A M I N 
I Szkolnego Turnieju Tenisa Stołowego  

o Puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy Niedobczyce 
„GRAJ ze SŁOWACKIM” 

 
1. Cel i zadania: 
-Popularyzacja gry w tenisa stołowego 
-Zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych 
-Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych 
-Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności 
-Promocja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. J. Słowackiego w Rybniku 
 
2. Organizator: 
-Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. J. 
Słowackiego w Rybniku 
 
3. Miejsce i termin: 
-Turniej odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej Oddziałami Przedszkolnymi nr 22  
im. J. Słowackiego w Rybniku w dniu 28.03.2020r. (sobota) od godz.: 9:00 czas trwania turnieju 
uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników. 
 
4. Kategorie wiekowe: 
-kids: dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III (bez podziału); 
-junior: dzieci z klas IV-VIII (podział chłopcy/dziewczyny); 
-open: młodzież powyżej klasy VIII oraz osoby dorosłe (podział mężczyźni/kobiety). 
 
5. System rozgrywek i zasady gry: 
-losowanie przeciwników w poszczególnej kategorii odbędzie się po zakończeniu przyjmowania 
zgłoszeń uczestnictwa (lista uczestników i wynik losowania przed turniejem dostępny będzie  
w sekretariacie szkoły w trakcie turnieju dostępny będzie u przedstawiciela organizatora); 
-turniej rozegrany zostanie w grach singlowych;  
-pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, do 11 pkt.; uzyskanie przez jednego z 
zawodników jednopunktowej przewagi powoduje prowadzenie rozgrywek do momentu zdobycia 
przewagi dwupunktowej (np. 12-10; 13-11; 14-12 itd.); 
-rozgrywkę zaczyna zawodnik, który wygrał „rzut monetą”; po zakończeniu seta następuje zmiana 
stron; 
-turniej będzie rozgrywany w systemie brazylijskim (drabinka turniejowa, przegrywający rozgrywkę 
odpada). 
 
6. Zgłoszenia: 
-Zgłoszenia chęci uczestnictwa w turnieju przyjmowane będą w sekretariacie Szkoły  
w godzinach urzędowania od dnia: 12.02-12.03.2020r. 
-Należy wypełnić i podpisać oświadczenie zezwalające na udział w rozgrywkach turniejowych (wzór 
zgody dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły); 
-Osobie zapisanej przydzielany jest numer potrzebny podczas losowania; 
-Osoby z kategorii „open” zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 10,00zł. 
 
7. Warunki uczestnictwa: 
-wcześniejsze pisemne zgłoszenie uczestnika (patrz pkt.6 regulaminu); 



-uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju i sprzętu (strój sportowy, 
obuwie zmienne, rakietka); 
-po wcześniejszym zgłoszeniu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu z zasobów szkoły na czas 
rozgrywek turniejowych.  
 
8. Sędziowie: 
-Organizator zapewnia sędziego głównego i sekretarza, którzy prowadzą tabele turniejowe i 
nadzorują przebieg zawodów. Spotkania przy stołach prowadzą zawodnicy wyznaczeni przez 
sędziego głównego lub sekretarza. 
-Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzygają sędziowie turnieju. 
 
9. Organizator zapewnia: 
-obsługę sędziowską i techniczną;  
-nagrody dla zwycięzców danych kategorii (dyplomy, nagrody rzeczowe, medale); 
-wodę do picia; 
-podstawową obsługę medyczną.  
 
10. Uwagi końcowe: 
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, kontuzje, problemy 
zdrowotne powstałe podczas turnieju, zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.  
-Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione podczas turnieju. 
-Osoby, nie zapisane w terminie podanym w pkt. 6 Regulaminu nie mogą wziąć udziału w turnieju  
-Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator. 
-Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należeć będzie do sędziego głównego i 
przedstawiciela organizatora turnieju. 
-Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad rozgrywek.  
 
PROGRAM: 
12.02-12.03.2020r. - przyjmowanie zgłoszeń do udziału w turnieju; 
09.03-27.03.2020r. - ustalenia techniczne oraz losowanie przeciwników danej kategorii; 
28.03.2020r. godz. 9:00    – uroczyste otwarcie, przywitanie i rozpoczęcie turnieju 
            godz.  9:15    – rozpoczęcie gier  
           godz. 14:00  – zakończenie gier (czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby  
            zgłoszonych uczestników oraz czasu gier) 
                      godz.: 14:30  – podsumowanie zawodów, wręczenie nagród i pożegnanie uczestników  
 
 

          
                                                                                                                              Organizatorzy 

Rada Rodziców 

 

 

 

Pytania i wątpliwości prosimy przesyłać na adres e-mail: 
radarodzicowsp22rybnik@gmail.com lub proszę  
kontaktować się bezpośrednio z koordynatorami turnieju tj.: 
Monika Morawiec  
Aleksandra Błażewicz 
Anna Opolska-Sarapata 

mailto:radarodzicowsp22rybnik@gmail.com

