
                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 
TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR DYREKTORA 

MŁAWSKIEJ HALI SPORTOWEJ 
1. Cel: 

Celem turnieju jest: 

 aktywizacja lokalnej społeczności 

 promocja działalności Mławskiej Hali Sportowej 

 popularyzacja tenisa stołowego,  

 aktywne spędzanie czasu wolnego,  

 integracja dzieci, młodzieży, dorosłych 

  umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności                    

w warunkach rywalizacji sportowej. 

2. Organizatorzy: 

Organizatorem Turnieju Tenisa Stołowego jest Mławska Hala Sportowa w Mławie 

3. Termin i miejsce: 

24-05-2015 (niedziela) godzina 11:00, Mławska Hala Sportowa w Mławie 

 

4. Kategorie wiekowe: 

I kat.- Open (kobiety i mężczyźni) 

W przypadku zgłoszenia się minimum 8 zawodników do lat 16 odbędzie się oddzielna 

klasyfikacja dla tej kategorii wiekowej. 

 

5.  Zgłoszenia do turnieju: 

 

             Ilość osób w kategorii I – nie więcej niż 32 osób 

             Ilość osób w kategorii II – nie więcej niż 32 osób 
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W przypadku większej liczby osób o zakwalifikowaniu się do turnieju decyduje data 

zgłoszenia. 

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą osobiście na podstawie formularza 

zgłoszeniowego        w siedzibie biura Mławskiej Hali Sportowej w Mławie. 

6. System rozgrywek i przepisy gry: 

 Turniej będzie rozgrywany w kategoriach: 

- gra pojedyncza 

  Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników. 

 Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS. Mecze 

rozgrywane są do 3 zwycięskich setów. Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych 

przez jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do 

osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron. 

  Mecze sędziują sędziowie oraz zawodnicy przez nich wyznaczeni. 

  Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzygają sędziowie turnieju.  

7.  Losowanie: 

 odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się  w dniu zawodów. 

8. Nagrody: 

 

Zwycięskie drużyny, osoby indywidualne otrzymają puchary, dyplomy 

W trakcie turnieju przewiduje się przyznanie dwóch wyróżnień dla najstarszego i 

najmłodszego zawodnika turnieju. 

9. Organizator zapewnia: 

 obsługę sędziowską i techniczną, 

  nagrody w postaci dyplomów, pucharów. 

  wodę 

10. Uwagi końcowe 

 Uczestnik Turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu sportowym (jasna 

podeszwa). 

 Uczestnik musi posiadać własną rakietę. 

 Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzygają sędziowie i organizator. 

 Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych 

przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w 

szatni. 

 Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną 

odpowiedzialność. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania. O 

wszystkich zmianach dotyczących turnieju, Organizator informować będzie poprzez 

stronę www.mhsmlawa.pl 
 


