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TURNIEJU

RODZINNIE I NA SPORTOWO
Z TENISEM STOŁOWYM  

I. CEL IMPREZY:
• Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez masowy udział wszystkich chętnych 

bez względu na wiek i miejsce zamieszkania
• Popularyzacja tenisa stołowego na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego
• Uatrakcyjnienie czasu wolnego
• Zachęcenie do rodzinnego grania w tenisa stołowego
• Wyłonienie najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych

 
I. ORGANIZATOR:
• Akademia Tenisa Stołowego „Małe Trójmiasto”
• MOSiR Rumia
• SL SALOS Rumia
• Urząd Miasta w Rumi

I. TERMIN I MIEJSCE:
                   Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR Rumia ul. Mickiewicza 49

• 3 czerwca 2018 rok
• Zapisy od 9.00 do 9.30
• Zmagania Turniejowe w godz. 9.30- 16.00 
• Zapisy do Turnieju Rodzinnego i Open w godz. 11.00 -12.00
• 1200-1215 Quiz z nagrodami

I. UCZESTNICTWO:
• TURNIEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA

- kategoria dzieci 2008 i młodsi 
- kategoria dzieci 2005 i młodsi
- młodzież 1998-2004 
- OPEN Kobiet

• Godz. 9.45-12.00-  turniej dla dzieci i młodzieży , kategoria do 45 lat oraz 
powyżej 45 lat( warunek ukończone 45 lat )

• Godz.12.30-16.00-   TURNIEJ RODZINNY ( Rodzic + dziecko rocznik 2005 i 
młodsze)  , KATEGORIA OPEN dla wszystkich chętnych.   

• Uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii wiekowej w bloku porannym 
oraz w jednej kategorii w bloku popołudniowym

• Dzieci i młodzież oraz kobiety  bez opłat . Kategorie do 45 i pow. 45 lat oraz 
OPEN  opłata startowa w wysokości 10 zł. ( dziesięć złotych)

I. SYSTEM ROZGRYWEK  :
Turnieje rozgrywane są systemem grupowym  lub do „dwóch przegranych 



pojedynków w zależności od ilości zgłoszonych zawodników
I.  NAGRODY:
• Dla uczestników, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody  

puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe a w turniej OPEN za miejsca I-IV 
nagrody finansowe (400zł, 300 zł, 200zł, 100zł)

• Fundatorami nagród są: MOSiR Rumia , SL SALOS Rumia ,   Bank Rumia 
Spółdzielczy, Starostwo Powiatu Wejherowskiego , GASPORT , KAMIX, 
MASARNIA DOMINIK   , Decathlon Rumia , ARW Ubezpieczenia, PAMIR , 
JiM DRUK  oraz NETAREA  

I. POSTANOWIENIE KOŃCOWE:

• Turnieje rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS
• Uczestnicy Turniejów ubezpieczają się wyłącznie we własnym zakresie i na 

własny koszt
• Młodzież szkolna zobowiązana jest posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie 

lekarskie, seniorzy uczestniczą na swoją odpowiedzialność
• Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy oraz własny sprzęt sportowy
• Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia obowiązku sędziowania 

spotkań przez uczestników
• Wszystkie sporne sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga sędzia 

główny zawodów lub organizator
• Wśród uczestników turnieju zostanie przeprowadzony Quiz z nagrodami 
• Oprawą graficzną imprezy zajmuję się JiM Druk .  

       

   
            
                                                    


