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REGULAMIN  

VII TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO  

im. BARBARY OWSIANNEJ 

 

 

  ORGANIZATOR:  Zespół Szkół w Kąkolewie oraz UKS „Spartakus” Kąkolewo. 

 
CELE:                       1. Uczczenie pamięci nauczycielki wychowania fizycznego ZS Kąkolewo, instruktorki  

    tenisa stołowego. 

2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży i dorosłych. 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia i zasad sportowej rywalizacji. 

4. Wyłonienie najlepszych zawodników w tenisie stołowym. 

                                        5. Integracja zawodników, sympatyków tenisa stołowego. 

 
       TERMIN:  18 marca 2017 r. (sobota), godz. 9:00   

 

       ZASADY 

 UCZESTNICTWA: 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej.  

    2. Uczniowie Gimnazjum. 

 3. „Open” – rocznik 2000 i starsi. 

 4. Zgłoszenia w dniu zawodów. 

 5. Oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn.   

 6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego (koszulka                     

    w kolorze innym niż biały, obuwie sportowe) i własnej rakietki tenisowej. 

    SYSTEM  

ROZGRYWEK:     1. Zostanie ustalony na miejscu w zależności od liczby zgłoszonych zawodników.  

                                      Podczas zawodów obowiązują przepisy gry PZTS. 

2. W dniu zawodów uczestnicy zgłaszają się pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek 

    w danej kategorii wiekowej: 

      SP i Gim – godz. 9.00 

      „Open"–  godz. 12.00 

 3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń godziny rozpoczęcia gier w poszczególnych   

      kategoriach  mogą ulec zmianie. 

 4. Poszczególne mecze sędziują zawodnicy, którzy w danym momencie nie biorą   

      udziału w grze bądź przegrali swoje pojedynki. 

 5. Mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów. 

          

  

  NAGRODY:    Za miejsca I – III pamiątkowe puchary i dyplomy. 

 

 

       UWAGI  

 KOŃCOWE:  1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

 2. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

 3. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie odpowiada. 

 4. Kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy turnieju. 

 5. Organizator nie zapewnia uczestnikom turnieju opieki medycznej i nie ponosi    

     odpowiedzialności za skutki ewentualnie zaistniałych zdarzeń lub wypadków losowych. 


