
09.04.2016 godz. 10:00 

REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR 

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MŁAWIE 

1. ORGANIZATOR: Komenda Powiatowa Policji w Mławie, Mławska 

Hala Sportowa.   

2. CEL: Integracja służb mundurowych, samorządów, instytucji oraz 

społeczności lokalnej, popularyzacja tenisa stołowego, aktywne 

spędzenie czasu wolnego. 

3. TERMIN I MIEJSCE: 09. 04. 2016 roku Mławska Hala Sportowa Al. 

M. J. Piłsudskiego 33a, godzina 10:00 

4. UCZESTNICY: Uczestnikami turnieju są trzyosobowe zespoły 

służb mundurowych, samorządowców, instytucji, dopuszcza się by 

w składzie drużyny była jedna osoba nie zatrudniona w 

powyższych lub emerytowany pracownik. Możliwy jest udział 

indywidualny osób wcześniej wymienionych nie będą wówczas 

brały udziału w klasyfikacji drużynowej. W turnieju biorą udział tylko 

osoby pełnoletnie. 

5. ORGANIZACJA, SYSTEM I PRZEPISY ROZGRYWEK: Turniej 

równolegle będzie rozgrywany w trzech kategoriach, VIP, A  

bardziej zaawansowani, B mniej zaawansowani. System singlowy 

do wygranych 3 setów 11 punktów każdy, warunkiem 

sklasyfikowania w turnieju drużynowym jest wystawienie 3 

zawodników, w przypadku nie wystawienia całej drużyny 

zawodnicy będą sklasyfikowani indywidualnie. Sędziujemy sami 

obowiązują przepisy PZTS i zasady Fair Play, w sytuacjach 

spornych decydują przedstawiciele organizatora. 



6. ZGŁOSZENIA I LOSOWANIE: Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 

05. 04. 2016 roku, telefonicznie 603 536 674 lub adres mailowy 

januszgrzybicki@interia.eu, z uwagi na możliwości logistyczne 

miejsca ograniczone, decydowała będzie data zgłoszenia. 

Uczestnictwo zostanie potwierdzone przez organizatora. 

Zgłaszający podają ilość uczestników i telefon kontaktowy. 

Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu 

zawodów o godzinie 9:45. 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA: Wszystkich zawodników obowiązuje 

strój sportowy w tym obuwie halowe, posiadanie własnej rakietki, 

turniej zostanie rozegrany na stołach BUTTERFLY ITTF, 

piłeczkami koloru białego. Sprawy sporne rozstrzygają 

przedstawiciele organizatorów. Uczestnicy zobowiązani są do 

przestrzegania regulaminu obiektu i zasad turnieju. Organizatorzy 

nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje  i 

uszczerbki na zdrowiu, każdy uczestnik musi posiadać 

ubezpieczenie zdrowotne. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na obiekcje. 

Dojazd uczestników na własny koszt. 

8. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: Nagrody - puchary i dyplomy w 

kategoriach: DRUŻYNOWEJ, INDYWIDUALNEJ, VIP, 

NAJSTARSZY UCZESTNIK, NAGRODA ,,FAIR PLAY” 

poczęstunek, miłą atmosferę. 

9. UWAGI KOŃCOWE: Ostateczna interpretacja regulaminu należy 

do organizatora. 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ Marek BURCZYK tel. 

606 965 997, Janusz GRZYBICKI tel. 603 536 674  

mailto:januszgrzybicki@interia.eu

