
             
 
                                                                                    
                                                   REGULAMIN 
                  TURNIEJU  TENISA  STOŁOWEGO – FERIE  ZIMOWE  2018 
 
1.Cel: popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci , młodzieży i dorosłych , aktywne 
spędzanie czasu wolnego od pracy i nauki , wyłonienie i nagrodzenie najlepszych 
zawodników i drużyn, integrowanie się środowisk i grup wiekowych. 
UWAGA: wprowadzamy zapoczątkowane wcześniej elektronicznezapisy.pl, w których 
nazwisko i imię zapisujemy tylko raz. Np. Kowalski Jan-młodzik ( zawodnik gra w jednej 
kategorii) lub Kowalski Jan – młodzik/kadet ( zawodnik gra w dwóch kategoriach ) -
szczegóły poniżej. 
2.Termin i uczestnictwo : 27.01.2018 (sobota)  od godz. 9.00- 10.00- zapisy do grup 
wiekowych i rozstawienie zawodników , godz.10.00- 1)  gry  przy minimum 8 zawodnikach 
w kategoriach : skrzatka, skrzat, żaczka, żak, młodziczka, młodzik, kadetka, kadet, seniorki 
open, seniorzy open, weteran 40+, amator open ( bez licencji). Możliwa gra w 2 kategoriach 
co zaznaczamy w elektronicznychzapisach.pl  w przypadku : skrzatka/żaczka, skrzat/żak, 
żaczka/młodziczka, żak/młodzik, młodziczka/kadetka, młodzik/kadet, weteran/senior, 
amator/ senior, amator/weteran.  
3.Organizator: UKS Gminy Pelplin „Tenisista” Rudno                                                                                                                                                  
4.Miejsce : sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Subkowach, ul. Wybickiego 19 a. 
5.System gier : grupowy lub do 2 przegranych spotkań z finałem zamkniętym. 
6.Nagrody : za miejsca I, II, III-nagrody rzeczowe ( małe AGD i  sprzęt sportowy ) oraz  
medale, za miejsca IV-V medale i upomnki, za miejsca I-III w punktacji zespołowej – 
puchary. 
7.Punktacja zespołowa : suma punktów, uzyskanych przez uczestników rozgrywanych 
grup, za miejsca 1- 6 wg wartości 7 do 1pkt.  
8.Startowe : Uczestnicy wnoszą wpisowe 20 zł. od osoby. 
9.Zgłoszenia : przez  elektronicznezapisy.pl (preferowane- szczegóły w mailu), drogą 
mailowa juwajan@wp.pl telefonicznie 783-899-889 do 26.01.2018 godz.15.00 lub w dniu 
zawodów od  9.00. 
10.Poczęstunek : Napoje ( kawa , herbata ) ,”słodkości”. 
11.Różne : Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju, nie odpowiada za ewentualne 
nieszczęśliwe wypadki, niepełnoletni uczestniczą w zawodach pod opieką rodziców lub 
opiekunów prawnych. Prosimy o zabezpieczenie  sprzętu i cennych rzeczy osobistych. 
Sędziowanie koleżeńskie. 
 
Proszę o promocję turnieju i liczne uczestnictwo.                                                                        
Ślę pozdrowienia i zapraszam – Jan Juwa. 
                                                                             Subkowy, 08.01.2018 
                
                                                                 
                  
                               



                                                                                                                                                                                                                        
                                                                           
                                                                                                                                      
 
    
                               
 
  
 


