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REGULAMIN  
XXV EDYCJI TURNIEJÓW TENISA STOŁOWEGO 

„OMIDA OPEN” 
SEZON 2016/2017 

 
1. W sezonie 2016/2017 w poszczególnych kategoriach wiekowych obowiązują roczniki:  

 do  45 lat (urodzeni w latach 1971 i młodsi): 

 od 46 do 60 (urodzeni w latach   1956 - 1970); 

 powyżej 60 (urodzeni w roku 1955 i starsi). 

2.  W poszczególnych kategoriach wiekowych rozgrywane są w sezonie: 

 Turnieje indywidualne: 
 Kategoria „do 45”;, 
 Kategoria „od 46 do 60” lat; 
 Kategoria „powyżej 60” lat; 

 Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Województwa  Pomorskiego Weteranów 

3.  Warunki uczestnictwa w zawodach 
3.1. Do startu w turniejach OPEN zawodnicy zgłaszają się indywidualnie potwierdzając to podpisem na li-

ście startowej. 
3.2. Zawodnicy grający w turniejach OPEN startują na własną odpowiedzialnośd i własne ubezpieczenie, 

biorąc pod uwagę swój stan zdrowia. Potwierdzają to, każdorazowo przed turniejem,  pod tekstem 
oświadczenia, podpisem na liście startowej.  

3.3. Posiadanie sprzętu i stroju sportowego zgodnego z przepisami PZTS 
3.4. Dopuszcza się możliwośd startu zawodnika z kategorii starszej w kategorii młodszej, przy spełnieniu 

warunku udziału w tym terminie tylko w jednej kategorii wiekowej 
3.5. Do udziału w rozgrywkach turniejów OPEN nie będą dopuszczani zawodnicy uczestniczący w rozgryw-

kach I Ligi i Ekstraklasy (nie obowiązuje kobiet). 
3.6. Zawodnik może zrezygnowad z gry na każdym etapie turnieju. 

4. Systemy rozgrywania turniejów indywidualnych 
4.1.  Turnieje indywidualne we wszystkich kategoriach wiekowych będą rozgrywane, w zależności od liczby 

startujących, następującymi systemami: 
4.1.1. gdy liczba zawodników nie przekroczy 16 – systemem grupowo - pucharowym: 

o Pierwszy etap (zawodnicy rozlosowani zostają do 4 grup, w których rozgrywają 3 poje-
dynki; po 2 najlepszych z każdej grupy awansuje do turnieju głównego, 

o Drugi etap: turniej główny  z udziałem 8 zawodników rozgrywany jest  systemem pucha-
rowym o każde miejsce 1- 8.  
Zawodnicy, którzy zajęli w grupach miejsca 3-4 rozgrywają turniej pocieszenia o każde z 
miejsc 9- 16. 

4.1.2. gdy liczba zawodników będzie w przedziale 17 – 24 – systemem grupowo- pucharowym: 
o Pierwszy etap (zawodnicy rozlosowani zostają do 8 grup, w których rozgrywają 2 poje-

dynki; po 2 najlepszych z każdej grupy awansuje do turnieju głównego. 
o Drugi etap: turniej główny  z udziałem 16 zawodników rozgrywany jest  systemem pucha-

rowym o każde miejsce 1- 16.  
Zawodnicy, którzy zajęli w grupach miejsca 3 i nie awansowali do turnieju głównego roz-
grywają turniej pocieszenia o każde z miejsc 17-24. 
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4.1.3. gdy liczba zawodników będzie w przedziale 24 – 32 systemem grupowo- pucharowym: 

o Pierwszy etap (zawodnicy rozlosowani zostają do 8 grup, w których rozgrywają 3 poje-
dynki; po 2 najlepszych z każdej grupy awansuje do turnieju głównego. 

o Drugi etap: turniej główny  z udziałem 16 zawodników rozgrywany jest  systemem pucha-
rowym o każde miejsce 1- 16.  
Zawodnicy, którzy w grupach zajęli miejsca 3-4 rozgrywają turniej pocieszenia o miejsca 
17-32. 

4.1.4. gdy liczba zawodników przekroczy 32 systemem pucharowym z turniejem pocieszenia dla wyło-
nienia wszystkich miejsc  od  9. 

4.2. Turnieje główny i pocieszenia rozgrywane są piłeczkami celuloidowymi  systemem do trzech wygra-
nych setów.  

4.3. Rozstawienia dokonuje się według aktualnego rankingu; do I turnieju OPEN  z uwzględnieniem rankin-
gów poprzedniego sezonu, a do II turnieju OPEN z rankingu po pierwszym turnieju, natomiast do III 
turnieju OPEN  i dalszych – wg rankingu po drugim/kolejnym turnieju OPEN. 

4.4. Zawodnicy zgłoszeni do turnieju -  OPEN w swojej kategorii wiekowej są losowani zgodnie z rankingiem 
wg następującej zasady: zawodnicy nr 1 i 2 w rankingu są rozstawieni na pozycje 1 i 2, zawodnicy z nr 
3 i 4 w rankingu losowani są na pozycje 3-4, zawodnicy z nr 5-8, 9-16 i pozostali są po 8. 

4.5. Turnieje OPEN rozgrywane są do ustalenia każdego miejsca.  
4.6. Po zakooczeniu ostatniego turnieju OPEN zostaje utworzony ranking koocowy, w którym zawodnikom, 

którzy startowali we wszystkich turniejach nie uwzględnia się najgorszego wyniku (np. 13/14 spośród 
14/15 turniejów OPEN). 

4.7. Przy  rozstrzyganiu spraw spornych dotyczących rozgrywania turniejów nie ujętych w niniejszym Regu-
laminie obowiązuje Regulamin Rozgrywek PWZTS 

5. Nagrody po zakooczeniu turniejów otrzymują:  

 nagrody pieniężne – otrzymują trzej pierwsi zawodnicy z rankingu koocowego każdej kategorii wieko-
wej. 

 pamiątkowy puchar - zwycięzca w rankingu każdej kategorii wiekowej, 

 pamiątkowe medale - po 6 zawodników każdej kategorii  wiekowej.  

6. SPRAWY FINANSOWE 
6.1. Koszty organizacyjne zawodów tenisa stołowego pokrywają bezpośredni główny organizator Klub 

Sportowy MRKS Gdaosk. Koszty uczestnictwa zawodników pokrywają zawodnicy lub jednostki ich de-
legujące 

6.2. Wpisowe do turnieju wynosi – 10 zł  

7. Wszelkie sprawy sporne, wynikłe podczas rozgrywania zawodów rozstrzyga sędzia główny zawodów. 

8. Prawo interpretacji Regulaminu należy do organizatora zawodów. 

9. ZAŁACZNIK 1. Punktacja turniejów OPEN 

 

miejsce 
Punkty 

  
1 120  

2 115  

3 110  

3-4 107  

4 105  

5 102  

5-6 101  

6 100  

5-8 98  

7 97  

7-8 96  

8 95  

9 92  

9-10 91  

10 90  

9-12 88  

11 87  

11-12 86  

12 85  

9-16 83  

13 82  
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13-14 81  

14 80  

13-16 78  

15 77  

15-16 76  

16 75  

17 72  

17-18 71  

18 70  

17-20 68  

19 67  

19-20 66  

20 65  

17-24 63  

21 62  

21-22 61  

22 60  

21-24 58  

23 57  

17-32 56  

23-24 56  

24 55  

25 52  

25-26 51  

26 50  

25-28 49  

27 48  

27-28 47  

25-32 46  

28 46  

29 44  

29-30 43  

30 42  

29-32 42  

31 41  

31-32 40  

32 40  

33 36   

34 34  

35  33  

36 32   

37 30   

38  28  

39 26   

40  24  

41  22  

42 20   

 


