
 
Regulamin 

 II Otwartego Deblowego Turnieju Tenisa Stołowego 
- 28.01.2023 r. - 

 

 

I. ORGANIZATOR 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie, ul. Parkowa 29, 62-709 Malanów 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

 

1. 28 stycznia 2023 r. (sobota)  

2. Sala sportowa w Malanowie,  ul. Parkowa 29 w Malanowie. 

3. Rozpoczęcie turnieju o godz. 9.00 

4. Program zawodów: 

9:00  – Otwarcie zawodów 

9:05  – Eliminacje i finały  

– Dekoracja zwycięzców po zakończeniu spotkań 

III. CELE 

 

1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy Malanów. 

2. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

3. Pobudzenie aktywności ruchowej wśród lokalnego społeczeństwa. 

4. Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport. 

5. Rozpowszechnianie zasad Fair Play. 

 

IV. UCZESTNICTWO 

 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionej karty zgłoszeniowej (zał. Nr 1 do 

Regulaminu) 

2. Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych. (zał. nr 2 do Regulaminu) 

3. W turnieju mogą wystartować zawodnicy z rocznika 2007 i starsi 

4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich. 

5. Każdy ze startujących jest zobowiązany do posiadania własnego sprzętu sportowego (obuwie 

sportowe, rakietka, piłeczki) 

6. W przypadku nie posiadania przez startującego zawodnika obuwia na zmianę, nie zostanie on 

dopuszczony do rozgrywek. 
 

V. SYSTEM ROZGRYWEK 

 

1. Turniej rozgrywany jest w kategorii deblowej  

2. System rozgrywania turnieju uzależniony jest od ilości zgłoszeń do turnieju (decyzję o systemie 

rozgrywek podejmuje organizator przed rozpoczęciem rozgrywek).  

3. Gra toczy się do 3 wygranych setów. System liczenia punktów uzależniony jest od liczby 

uczestników. 

4. Obowiązują zasady gry zgodnie z przepisami PZTS. 

 

 

 

 

 



VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Organizatorzy informują, że obiekt jest monitorowany i dodatkowo obserwowany przez osoby do 

tego wyznaczone. 

2. Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu 

 i spożywania alkoholu. 

3. Każdy uczestnik turnieju i kibice, którzy dopuszczą się zniszczenia mienia publicznego zostaną 

postawieni przed faktem uregulowania płatności za wyrządzone szkody 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru 

wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących 

obecnie i w przyszłości na całym świecie 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie  

7. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatorów. 

8. W sprawach spornych lub nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator oraz sędzia główny 

zawodów. 

9. Warunkiem rozegrania turnieju jest udział min. 3 par deblowych. 

 

VII. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia przyjmowane są:  

a) Osobiście w siedzibie OSiR, ul. Parkowa 29 w Malanowie,  

b) poprzez e-mail: sport@malanow.pl 

c) telefonicznie pod numerem tel. 63 278 05 30  

d) do 28 stycznia 2023 r. na 10 minut przed rozpoczęciem turnieju 

2. Zgłoszenia dostarczone po upływie terminu nie będą uwzględniane. 
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