
REGULAMIN 

TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

„OMIDA T- CUP” 

Drugi Wielki Turniej branży TSL 

 

& 1. 

Warunki uczestnictwa w zawodach 

1.1. W turnieju „OMIDA TRANS CUP” mogą uczestniczyć osoby związane z branżą TSL (pracować 
w branży lub być byłymi pracownikami branży, studenci kierunków transportowych, inne 
osoby czujące się związane jakkolwiek z transportem), niebędącymi aktualnie zawodnikami 
biorącymi udział w rozgrywkach Polskiego Związku Tenisa Stołowego na szczeblu Superligi, 
Ekstraklasy, I i II ligi. 

1.2. Uczestnicy turnieju „zawodnicy” startują na własną odpowiedzialność i osobiste 
ubezpieczenie, biorąc pod uwagę swój stan zdrowia. Potwierdzają to podpisem pod tekstem 
oświadczenia na liście startowej, dostępnej w dniu zawodów w Biurze Zawodów w hali 
sportowej MRKS Gdańsk przy ul. Meissnera 1 w Gdańsku. 

1.3. Zawodnicy powinny posiadać własny sprzęt i ubiór sportowy zgodny z przepisami Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego 

1.4. Do startu w turnieju zawodnicy zgłaszają się wstępnie indywidualnie poprzez stronę 
internetową (www.pucharomidy.pl) do dnia 26.05.2017 roku, godz. 21.00 lub w Biurze 
Zawodów w dniu 27.05.2017 r. do godz. 10.30. Z uwagi, że liczba miejsc jest ograniczona do 
150 uczestników, w przypadku jej przekroczenia o umieszczeniu na liście startowej będzie 
decydowała kolejność zgłoszeń. 

1.5. Każdy zawodnik zgłoszony wstępnie lub zgłoszony w dniu zawodów, potwierdza, w dniu 
zawodów, swoje ostateczne uczestnictwo w turnieju podpisem na liście startowej i wpłatą 
wpisowego. 

1.6. Wpisanie się na listę startową przed rozpoczęciem zawodów jest potwierdzeniem znajomości 
niniejszego regulaminu i jego całkowita akceptacją. 

1.7. Zawodnik może w każdej fazie zawodów zrezygnować z uczestnictwa w nich zgłaszając to 
sędziemu zawodów. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie zawodów wpisowe nie 
jest zwracane. 

& 2. 

System rozgrywania turnieju 

2.1. Zawody są turniejem indywidualnym rozgrywanym w jednej kategorii (bez podziału na płeć i 
wiek). 

2.2. System rozgrywania turnieju dwuetapowy: grupowo-pucharowy. 
2.3. Liczba grup i ich liczność będzie uzależniona od liczby startujących. 
2.4. Podstawą do losowania zawodników do poszczególnych grup (przeprowadzanego w Biurze 

Zawodów po zamknięciu listy zgłoszeń) jest kolejność zgłoszeń wstępnych i następnie 
zgłoszeń w dniu zawodów. Zawodnicy z tej samej firmy nie mogą rywalizować w tej samej 
grupie turnieju grupowego. 

2.5. Pojedynki w grupach będą rozgrywane systemem „każdy z każdym” a do etapu pucharowego 
awansuje po dwóch zawodników z każdej grupy. Ustalanie miejsc w grupie zgodnie z 
Regulaminem PZTS. 

2.6. Zawodnicy, którzy w grupach zajmą miejsca 3 i dalsze będą rozgrywali gry o dalsze miejsca. 
2.7. Wszystkie pojedynki rozgrywane będą do 3 wygranych setów. 
2.8. Sędziego głównego, który odpowiada za losowanie i sprawne przeprowadzenie zawodów 

wyznacza organizator zawodów. 



2.9. Nie przewiduje się sędziów liczących, zawodnicy sędziują sobie sami a sprawy sporne 
rozstrzyga Sędzia Główny. Zawodnicy mogą zaprosić do sędziowania zaakceptowaną przez 
siebie osobę. 

2.10. W ramach turnieju prowadzona będzie punktacja drużynowa, uwzględniająca punkty zdobyte 
w turnieju indywidualnym przez minimum dwóch lub maksymalnie trzech zawodników tej 
samej firmy. Za pierwsze miejsce zawodnik zdobywa tyle punktów ilu jest startujących 
zawodników plus 3 punkty za zwycięstwo, a za pozostałe miejsca – zajęte miejsce minus 1). 

 

& 3 

Nagrody 

3.1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują puchary, pamiątkowe medale i nagrody 
rzeczowe. 

3.2. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 4 – 16 otrzymują pamiątkowe medale.   

 

& 4 

Sprawy finansowe 

4.1. Głównym sponsorem zawodów jest OMIDA Group. 
4.2. Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator zawodów. 
4.3. Koszty uczestnictwa zawodników pokrywają zawodnicy lub jednostki ich delegujące. 
4.4. Wpisowe do turnieju wynosi – 50 zł płatne gotówką.  

& 5 

Postanowienia końcowe 

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

5.2. Prawo interpretacji Regulaminu należy do organizatora zawodów. 

 

 


