
REGULAMIN 

DRUŻYNOWEGO TURNIEJÓW TENISA STOŁOWEGO  

„SOŁECKIEGO” 

 

1. Cel: 

Cele turnieju: 

a) Popularyzacja tenisa stołowego.  

b) Aktywne spędzanie czasu wolnego.  

c) Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

2. Termin i miejsce: 

Zawody drużynowe – Turniej Sołecki zostanie rozegrany w dniu 24 października 2020 r. o godzinie 

10:00 na hali sportowej w Babiaku.  

 

3. Zgłoszenia drużyn przyjmujemy: 

- do 20 października 2020 r. włącznie. Drużyna musi liczyć 3 zawodników. Dopuszcza się udział 

drużyn mieszanych. Sołectwo może wystawić 2 drużyny, a w przypadku małego zainteresowania 

sołectw 3 drużyny.   

Zapisy przyjmuje Paweł Drapiński – Sołtys – tel. 665 601 580  

 

4. System rozgrywek i zasady gry: 

Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.  

Dopuszcza się organizację rozgrywek każda drużyna z każdą jednak w przypadku dużej ilości 

chętnych drużyn system rozgrywek zostanie ustalony najpóźniej w dniu zawodów. 

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.  

Mecz składa się z 4-7 gier rozgrywanych według  poniższego układu i kończy się z chwilą uzyskania 

przez jedną z drużyn 4 zwycięstw: 

1. gra 2. gra 3. gra 4. gra 5.gra 6.gra 7.gra 

A-X B-Y C-Z Gra 

podwójna 

A-Y C-X B-Z 

 

Drużyna zwycięska otrzymuje 2 punkty, a drużyna pokonana otrzymuje 0 punktów. 

 

 

 

5. Postanowienia końcowe: 



Turniej zorganizowany jest dla mieszkańców gminy Babiak i ze względu na stan epidemii 

COVID-19 turniej odbędzie się bez udziału publiczności. Na halę zostaną wpuszczeni tylko 

zawodnicy zgłoszeni do turnieju z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.  

1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.  

2. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.  

3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.  

4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych 

    przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.   

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne  

    uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.  

7.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 

nieszczęśliwych wypadków a także za rzeczy pozostawione na terenie obiektu sportowego, 

- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie,  

- Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator w dniu zawodów i na miejscu stwierdza 

brak możliwości rozegrania turnieju.  

- Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

 


