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REGULAMIN 
XVIII Wigilijnego Turnieju Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym 

 

 

1. TERMIN: 29 grudnia 2016 r. 
   

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Hala Widowiskowo-sportowa w Żorach przy ul. Folwareckiej 10. 
   

3. KATEGORIE 
 

 3.1. W turnieju mogą brać udział: 
 

  - amatorzy tenisa stołowego, czyli niezrzeszeni w Polskim Związku Tenisa Stołowego (PZTS) obecnie 

oraz w sezonach 2014/2015; 2015/2016, tj. osoby indywidualne, reprezentacje szkół, organizacji, 

stowarzyszeń, powiatów, miast, sołectw, OSiRów, itp., 
 

  - zrzeszeni – osoby posiadające licencję PZTS, tj. zawodnicy klubów sportowych (miejskich, 

uczniowskich, itp.) startujący w rozgrywkach PZTS, czy Śl.ZTS. 
 

 3.2. Szczegółowy podział na kategorie zawiera poniższa tabela. 
      

TERMIN 29.12.2016 r. 
 

Kategoria Płeć Rocznik 
 

Status 
 

A dziewczęta 2007 i młodsze open (amatorzy i zrzeszeni) 
B chłopcy 2007 i młodsi open (amatorzy i zrzeszeni) 
C dziewczęta 2006-2004 open (amatorzy i zrzeszeni) 
D chłopcy 2006-2004 open (amatorzy i zrzeszeni) 
E dziewczęta 2003-2001 open (amatorzy i zrzeszeni) 
F chłopcy 2003-2001 open (amatorzy i zrzeszeni) 
G dziewczęta 2006-2004 amatorzy 
H chłopcy 2006-2004 amatorzy 
I dziewczęta 2003-2001 amatorzy 
J chłopcy 2003-2001 amatorzy 

   

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

 4.1. Uczestnik musi posiadać w dniu zawodów: 

  - pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach, aktualne badania lekarskie 

lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 

w zawodach, 

- dodatkowo grupy zorganizowane - oryginał formularza zgłoszeniowego z podpisem i pieczątką osoby 

reprezentującej instytucję, 

  - aktualną legitymację szkolną, 

  - własny sprzęt do gry oraz strój i obuwie sportowe. 
 

 4.2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem turnieju 
 

 4.3. Uczestnik turnieju winien znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej. 
 

4.4. W przypadku grup zorganizowanych wszystkie wymagane dokumenty winien posiadać opiekun grupy 

i przedstawić je organizatorowi. 
 

 4.5. Organizator nie pokrywa kosztów transportu. 
 

 4.6. Każdy zawodnik ma prawo startu tylko w jednej kategorii z wyżej wymienionych. 
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5. ZGŁOSZENIA 
 

 

 5.1. Organizator nie ogranicza ilości osób w danej kategorii.  

  Mając jednak na uwadze poprawę płynności pracy sędziów i konieczność sprawnego ustalenia  systemu 

 gry, organizator ustala termin zgłoszeń do dnia 22.12.2016 r. do godziny 12 00. Weryfikacji 

 przydziału do kategorii dokona sędzia główny zawodów – Andrzej Jędras. 
 

 5.2. Wyjątkowo w przypadkach niedezorganizujących systemu gier istnieje możliwość zgłoszenia 

  po wyznaczonym terminie, jednak w takim przypadku organizator wprowadza odpłatność za udział  

   w wysokości 10,00 zł od osoby. 
 

 5.3. Zgłoszenia dla osób indywidualnych będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.mosir.zory.pl. 
 

  Zgłoszenia dla grup zorganizowanych (kluby, szkoły, Stowarzyszenia itp.) - przyjmowane będą 

 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.mosir.zory.pl 
 

  - forma dostarczenia - drogą elektroniczną na adres d.dymura@mosir.zory.pl, 

  - fax.: (32) 43 41 172, 43 43 081 – wew. 14. 
 

 5.4. Formularz zgłoszeniowy indywidualny (wypełnia rodzic lub opiekun prawny), zawiera: 

  - imię i nazwisko uczestnika, 

  - datę urodzenia, 

  - miejscowość zamieszkania, 

  - kategorię wiekową, 

  - imię, nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) wraz numerem telefonu, 

  - adres e-mail. 
 

  Rodzic lub opiekun prawny wypełniający formularz zgłoszeniowy oświadcza, że: 

  - zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść, 

  - dziecko jest zdolne do udziału w turnieju (dodatkowo dostarcza zgodę i oświadczenie w dniu zawodów), 

  - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych  

    z organizacją i promocją imprezy. 
 

 5.5. Formularz zgłoszeniowy dla grup zorganizowanych (wypełnia opiekun grupy) zawiera: 

  - imię i nazwisko uczestnika, 

  - kategorię wiekową, 

  - pieczątka instytucji i podpis osoby reprezentującej instytucje, 

  - podpis osoby zgłaszającej. 
 

5.6. Organizator zamieści na stronie www.mosir.zory.pl listę zgłoszonych uczestników zawierającą: imię, 

nazwisko, miejscowość zamieszkania. 
 

 5.7. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

 

6. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

- 8.00 - 9.00 rejestracja uczestników, 

- 9.00   odprawa techniczna, 

- 9.30   oficjalne otwarcie,  

- początek gier eliminacyjnych o godzinie 9.35, 

Finały z udziałem najlepszych zawodników rozegrane zostaną bezpośrednio po zakończeniu eliminacji 

(ok. godz. 15.30). Organizator zapewnia uczestnikom turnieju napój oraz baton regeneracyjny. 
 

 

7. SYSTEM ROZGRYWEK 
 

 System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 
 

 

http://www.mosir.zory.pl/
http://www.mosir.zory.pl/
mailto:d.dymura@mosir.zory.pl
http://www.mosir.zory.pl/
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8. NAGRODY 
 

  - puchary za miejsca I - III, 

  - nagrody rzeczowe za miejsca I – III, 

  - dyplomy i koszulki okolicznościowe za miejsca I – VIII. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu. 
 

 9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
 

 9.3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie kwestie sporne rozstrzyga organizator. 
 

 9.4. Wręczenie nagród nastąpi podczas ceremonii zakończenia imprezy. 

 

 


