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REGULAMIN  
XXVIII EDYCJI TURNIEJÓW TENISA STOŁOWEGO 

„OMIDA OPEN – V edycja” 
SEZON 2020/2021 

 
1. Celem turnieju jest popularyzacja tenisa stołowego wśród amatorów i weteranów poprzez aktywny udział w 

turniejach. 

2. W sezonie 2020/2021 rozegrany zostanie cykl 16 turniejów indywidualnych „OPEN” i kategorii wiekowej „+60” 

3.  W turniejach „ OPEN” biorą udział  zawodnicy  kategorii wiekowych „-45” i „+45” 

4.  W turniejach „OPEN” mogą brać udział zawodnicy kategorii wiekowej „+ 60”. 

5. Zawodnicy startujący w turniejach OPEN zdobywają punkty odpowiadające zajętemu miejscu – zgodnie z tabe-
lą punktacji. 

6.  W ramach cyklu turniejów OPEN prowadzona jest klasyfikacja uczestników  w następujących kategoriach wie-
kowych: 

  „OPEN” 

 „– 45”– amator/ w wieku poniżej 45 lat - urodzeni w 1976 roku i młodsi/; 

 „+ 45” – weteran w wieku 46 – 59 lat, urodzeni w latach 1962 – 1975/; 

7. W ramach cyklu turniejów kategorii wiekowej „+ 60” ( weteran w wieku 60 lat i starsi, urodzonyi w latach 
1961 i wcześniej) prowadzona jest klasyfikacja uczestników  tylko dla tej kategorii wiekowej. 

8. Prawo startu w turniejach „OMIDA OPEN” 
8.1. Do startu w turniejach „OMIDA OPEN” zawodnicy zgłaszają się indywidualnie wypełniając kwestiona-

riusz uczestnika zawodów i oświadczenie.  
8.2. Zawodnicy startujący w turniejach OMIDA OPEN grają na własną odpowiedzialność za aktualny stan swo-

jego zdrowia oraz na własne ubezpieczenie. Potwierdzają to każdorazowo, podczas zgłaszania się do star-
tu w turnieju, podpisem.  

8.3. Zawodnicy grający w turniejach OMIDA OPEN startują wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych oso-
bowych /imienia i nazwiska, kategorii wiekowej a także fotografii indywidualnej i zbiorowej/ dla celów 
publikacji wyników i informaqcji o turniejach w mediach elektronicznych i plakatach/. Potwierdzają to 
każdorazowo, podczas zgłaszania się do startu w turnieju, podpisem pod tekstem takiego oświadczenia 
na liście startowej.  

8.4. Posiadanie sprzętu (okładzin)i stroju sportowego zgodnego z przepisami PZTS; 
8.5. Do udziału w rozgrywkach turniejów OMIDA OPEN nie będą dopuszczani zawodnicy/zawodniczki uczest-

niczący w rozgrywkach Superligi, I Ligi Mężczyzn i Ekstraklasy kobiet. 

9. Zasady rozgrywania zawodów 
9.1. Turnieje OPEN rozgrywane są systemem grupowo- pucharowym: zawodnicy zostają rozlosowani do grup 

czteroosobowych, w których rozgrywają 3 pojedynki (każdy z każdym); i po 2 najlepszych zawodników z 
każdej grupy awansuje do turnieju głównego a pozostali do turnieju pocieszenia; 

9.2. Turnieje główny i pocieszenia rozgrywane są systemem pucharowym;  
9.3. Uczestnik turnieju OPEN  rozgrywa minimum 5 pojedynków; 
9.4. Turnieje kategorii wiekowej „+60” rozgrywane są systemem w zależności od liczby startujących. 

http://pwzts.pl/
http://www.gdansk.tenis-stolowy.org/


 

Regulamin XXVIII edycji Turniejów Tenisa Stołowego „OMIDA OPEN” sezon 2020/2021 

 

 

2 

9.5. Uczestnik turnieju  może zrezygnować z gry na każdym etapie turnieju. 
9.6. Wszystkie pojedynki będą rozgrywane do 3 trzech wygranych setów 
9.7. Turnieje rozgrywane są indywidualnymi piłeczkami plastikowymi, których markę i jakość (kryterium - licz-

ba gwiazdek) uzgadniają między sobą zawodnicy przed spotkaniem. W przypadku braku porozumienia, 
spotkanie będzie rozegrane piłeczką plastikową Butterfly *** dostarczoną przez Sędziego Głównego; 

9.8. Rozstawienia lub losowania w każdym turnieju dokonuje się na podstawie aktualnego rankingu. Losowa-
nie I turnieju „OMIDA OPEN” jest indywidualne /każdy zawodnik losuje swoje miejsce w tabeli lub drabin-
ce turniejowej/ - bez uwzględnieniem rankingów poprzedniego sezonu, a do II turnieju OPEN z rankingu 
po pierwszym turnieju, natomiast do III turnieju OMIDA OPEN i dalszych – wg rankingu po dru-
gim/kolejnym turnieju. 

9.9. Zawodnicy zgłoszeni do II i kolejnych turniejów - OMIDA OPEN w swojej kategorii wiekowej mogą być  lo-
sowani zgodnie z rankingiem wg następującej zasady: zawodnicy nr 1 i 2 w rankingu są rozstawieni na po-
zycje 1 i 2, zawodnicy z nr 3 i 4 w losowani są na pozycje 3-4, zawodnicy z nr 5-8, 9-12 i pozostali są loso-
wani po 4 do kolejnych przedziałów. 

9.10. Po zakończeniu ostatniego turnieju OMIDA OPEN zostaje utworzony ranking końcowy, w którym zawod-
nikom, którzy startowali we wszystkich turniejach nie uwzględnia się dwóch najsłabszych wyników. 

9.11. Przy rozstrzyganiu spraw spornych dotyczących rozgrywania turniejów nieujętych w niniejszym Regula-
minie obowiązuje Regulamin Rozgrywek PWZTS. 

9.12. Do klasyfikacji końcowej bierze się najwyższe liczby punktów zdobytych w 14 spośród 16 turniejach.  

10. Nagrody po zakończeniu turniejów otrzymują:  

 nagrody rzeczowe – otrzymują trzej pierwsi zawodnicy z rankingu końcowego każdej kategorii wiekowej. 

 pamiątkowe puchary – zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1- 3 w rankingu każdej kategorii wiekowej, 

 pamiątkowe medale – zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1- 6 w rankingu każdej kategorii wiekowej.  

11. Sprawy finansowe 
11.1. Koszty organizacyjne zawodów tenisa stołowego pokrywają główny organizator Klub Sportowy MRKS 

Gdańsk. Koszty uczestnictwa zawodników pokrywają zawodnicy lub jednostki ich delegujące 
11.2. Wpisowe do turnieju „OMIDA OPEN”  wynosi – 20 zł. 

12. Wszelkie sprawy sporne, wynikłe podczas rozgrywania zawodów rozstrzyga Sędzia Główny zawodów a  
Prawo interpretacji Regulaminu należy do organizatora zawodów. 

1. Podstawowe wymagania dla uczestników zawodów 
2. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 Zarząd Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego 

określił podstawowe wymagania bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane przez wszystkich uczestników tur-

niejów PWZTS oraz organizatora zawodów. 

3. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zawodów poprzez okre-

ślenie stref, zasad dostępu i przemieszczania się jak i zasad higieniczno-sanitarnych obowiązujących na terenie zawo-

dów.  

4. Każdy uczestnik zawodów (zawodnik, trener, opiekun, sędzia) zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych 

wytycznych. Brak znajomości Wytycznych nie zwalnia uczestnika zawodów z obowiązku stosowania się do tych za-

pisów. 

5. Uczestnicy zawodów biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność  

6. PWZTS i organizator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zakażenie wirusem COVID 19 uczestników za-

wodów tenisa stołowego. 

7. Przed wejściem na halę odbywa się obowiązkowa kontrola temperatury dla wszystkich uczestników zawodów. 

Uczestnicy, którzy mają temperaturę ciała powyżej 37,5 *C nie mają prawa wejść na halę. 

8. Klub zgłaszający zawodników na zawody jest zobowiązany do dostarczenia do biura zawodów wykazu nazwisk i nu-

merów telefonów: kierownika ekipy, trenerów lub opiekunów oraz zawodników uczestniczących w zawodach. Zgło-

szeń dokonuje się na formularzu (załącznik). Dodatkowo, w stosunku do zawodników niepełnoletnich wymagana jest 

pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego. 

9. W strefie szatni mogą przebywać tylko zawodnicy, którzy przygotowują się do gry lub właśnie zakończyli gry i prze-

bierają się do wyjścia. W szatni może przebywać tylko 50% liczby osób pojemności szatni  

10. Na widowni i poza salą gier obowiązują maseczki i zachowanie dystansu. 

11. W związku z ograniczaniem kontaktów, uścisk dłoni zawodników zostaje zastąpiony ukłonem w stronę przeciwnika i 

w stronę sędziego. Obowiązuje zakaż wycierania rąk o powierzchnię stołu. 

12. Okrzyki w czasie gry są ograniczone, Gratulacyjne przytulanie, całowanie lub uścisk dłoni są zawieszone. 

13. Udostępnianie sprzętu sportowego innemu uczestnikowi jest niedozwolone. 

14. Po zakończonych zawodach każdy z uczestników obowiązkowo dezynfekuje ręce środkiem udostępnionym przy wyj-

ściu. 
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KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA ZAWODÓW 

 

Nazwisko: Imię: 

Data urodzenia: Numer tel: 

Email: Klub: 
 

Czy mieszkasz lub mieszkałeś z kimś,  

kto był lub jest poddany kwarantannie?  
TAK NIE 

Czy byłeś w kontakcie z osobą u której  

pozytywnie stwierdzono zakażenie  

COVID-19  

TAK NIE 

Czy miałeś stwierdzone zakażenie  

COVID-19 
TAK NIE 

 

 

 

 

Oświadczenie uczestnika/opiekuna 

 
Niniejszym oświadczam, w zawodach tenisa stołowego syn/córka/sam startuję dobrowolnie, mając 

świadomość własnego stanu zdrowia i zagrożenia epidemicznego. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa PWZTS i 

zobowiązuję się, że syn/córka/sam do ścisłego ich przestrzegania. 

W przypadku zakażenia się wirusem COVID-19 nie będę wnosił żadnych roszczeń w stosunku do 

organizatora zawodów. 
 

Data/podpis/podpisy ............................................................................................  
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8. ZAŁACZNIK. Punktacja turniejów OMIDA OPEN 
 
 

Miejsce Punkty Miejsce Punkty 
1 120 17-24 63 
2 115 21 62 
3 110 21-22 61 

3-4 107 22 60 
4 105 21-24 58 
5 102 23 57 

5-6 101 17-32 56 
6 100 23-24 56 

5-8 98 24 55 
7 97 25 52 

7-8 96 25-26 51 
8 95 26 50 
9 92 25-28 49 

9-10 91 27 48 
10 90 27-28 47 

9-12 88 25-32 46 
11 87 28 46 

11-12 86 29 44 
12 85 29-30 43 

9-16 83 30 42 
13 82 29-32 42 

13-14 81 31 41 
14 80 31-32 40 

13-16 78 32 40 
15 77 33 36  

15-16 76 34 34 
16 75 35  33 
17 72 36 32  

17-18 71 37 30  
18 70 38  28 

17-20 68 39 26  
19 67 40  24 

19-20 66 41 22 
20 65 42 20 

 


