
XVI OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

O PUCHAR WÓJTA GMINY SZCZERCÓW 

 

REGULAMIN 

1. Cel turnieju:  

- popularyzacja tenisa stołowego 

- promowanie sportowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego 

 

2. Organizator: 

Gmina Szczerców, GLKS Szczerców 

 

3. Termin i miejsce: 

25.03.2023 r. (sobota) od godz. 9:00 w Hali sportowej w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

- turniej rozgrywany w kategorii open – singiel i gra podwójna 

- wpisowe od uczestnika 25 zł, płatne przed zawodami (opłata jednorazowa za cały turniej) 

- zgłoszenie w podanym terminie do 23 marca na adres: sport@szczercow.pl (należy podać 

imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) 

- zawodnicy amatorzy i zrzeszeni w OZTS do III ligi włącznie 

- ustala się limit zapisów max. do 64 zawodników. 

 

5. Sposób przeprowadzenia turnieju i zasady gry: 

- system rosyjski do dwóch przegranych + gra o poszczególne miejsca w turnieju (singiel) 

zgodnie z diagramem Organizatora lub inny ustalony po terminie zgłoszeń; rosyjski do dwóch 

przegranych – gra podwójna lub inny ustalony po terminie zgłoszeń 

- sędziowanie powierza się współzawodnikom turnieju 

- przerwa pomiędzy meczami danego zawodnika wynosi min. 5 minut, po tym czasie dany 

gracz musi być gotowy do dalszej gry 

- mecz w singlu gra się do 3 wygranych setów, w grze podwójnej do 2 wygranych setów 

- rozgrzewka przed meczem trwa max. 5 minut 

- spotkania rozgrywane są piłeczkami Organizatora (TIBHAR 40+ SYNT NG ***); po 

zakończeniu meczu oddawana jest wraz z podaniem wyniku przez graczy. 

 

6. Nagrody:  

 w grze singlowej i podwójnej: miejsca I-III – puchary lub statuetki 

 

7. Postanowienia końcowe: 

- obowiązuje strój sportowy, własna rakietka do gry  

- Uczestnicy wyrażają zgodę na upowszechnianie przez Organizatora swojego nazwiska,    

wizerunku w postaci zdjęć, filmików  wykorzystywanych w celach promocyjnych imprezy 

- za rzeczy pozostawione w szatniach Organizator nie odpowiada 

- zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność 

- zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

- w trakcie turnieju przewidziany jest drobny poczęstunek 

- Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego 

regulaminu 

- wszelkie sporne kwestie rozstrzyga Organizator. 


