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REGULAMIN ZAWODÓW 
DOUBLE TOP SPIN 2021 

Trzecie zawody w tenisie stołowym w grze podwójnej w Brdowie  

 

Cel zawodów 
1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego. 

2. Promocja Sołectwa Brdowskiego oraz Gminy Babiak. 

3. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego na porównanie swoich umiejętności w grze 

podwójnej. 

4. Aktywizacja mieszkańców Gminy Babiak ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 

pozaszkolnym. 

Organizator zawodów 
1. Zawody organizowane są przez Sekcję Tenisa Stołowego działającą w ramach Uczniowskiego 

Klubu Sportowego przy ZS w Brdowie. 

2.  Zawody sfinansowane są ze środków dotacji z budżetu Gminy Babiak. 

Termin oraz miejsce zawodów 
1. Zawody rozegrane zostaną w dniu 2 października 2021 r. o godzinie 10:00 (możliwa 

rozgrzewka pół godziny przed rozpoczęciem zawodów). 

2. Miejscem zawodów jest sala sportowa przy Zespole Szkół w Brdowie, ul. Mickiewicza 8. 

Zgłoszenia na zawody oraz losowanie 
1. Udział w zawadach mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Gminy Babiak, którzy wykazują 

zainteresowanie tenisem stołowym. 

2. W trakcie zgłoszenia należy wskazać dwie osoby, które będą stanowić jedną drużyną 

dwuosobową. 

3. Zawody pozwalają na grę debel oraz mikst czyli dopuszczalne jest tworzenie drużyn 

składających się z dwóch uczestników tej samej płci (dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet) oraz 

różnej płci (jednego mężczyzny i jednej kobiety). 

4. Zapisów można dokonywać u Krzysztofa Renkasa osobiście lub telefonicznie pod numerem 

782 414 260 do 25 września 2021 roku włącznie. 

5. Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów pół godziny 

przed rozpoczęciem zawodów. 

System rozgrywek oraz przepisy gry 
1. W zawodach biorą udział mieszkańcy Gminy Babiak. 

2. Zawody rozgrywane będą w jednej kategorii w grze podwójnej debel oraz mikst. 

3. Czas trwania zawodów uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników. 

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

5. Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów. 



 
DOUBLE TOP SPIN 2021 BRDÓW | regulamin zawodów 

6. 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. 

7. System rozgrywek w trakcie zawodów będzie dopasowany do ilości uczestników i uwzględnia 

system grupowy, system bezpośredniej eliminacji oraz system mieszany. 

Warunki uczestnictwa 
1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy (buty halowe z jasną podeszwą). 

2. Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki. 

3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator. 

4. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 

gospodarza obiektu oraz organizatora turnieju. 

5. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione 

w szatni. 

6. Ubezpieczenie oraz dojazd uczestników zawodów na własny koszt. 

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

uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. 

8. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego 

opiekuna. 

9. Każdy zawodnik zobligowany jest dostarczyć wypełnioną deklarację zgłoszeniową przed 

rozpoczęciem zawodów do osoby prowadzącej zawody. 

Organizator zapewnia 
1. Obsługę techniczną. 

2. Nagrody w postaci dyplomów oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców. 

Uwagi końcowe 
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rozgrywek, który może ulec 

modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników. 

 


