
REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY W ŁUBIANIE 

1. Cel: 

Celem turnieju: 

- popularyzacja tenisa stołowego  

- aktywne spędzanie czasu wolnego 

- integracja dzieci,  młodzieży, dorosłych 

2. Organizator, termin i miejsce: 

Organizator: Dyrektor Zespołu Kształcenia w Łubianie oraz Klub Sportowy „Łubiana” 

Termin: Zawody zostaną rozegrane w dniu 30 kwietnia 2016 roku,  

Miejsce: Sala gimnastyczna przy Zespole Kształcenia w Łubianie,  

ul. Szkolna 1, 83-407 Łubiana 

3. Kategorie wiekowe: 

– 7-13 lat dziewczyny 

– 7-13 lat chłopcy, rozpoczęcie o godz. 10:00, zapisy zawodników od godz. 9:30 

– 14-17 lat chłopcy, 

– Open Kobiet 

– 18-34 lat mężczyźni  rozpoczęcie o godz. 12:00, zapisy zawodników od godz. 11:30 

– 35+ mężczyźni  

4. System rozgrywek i przepisy gry: 

a) turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych; 

b) pojedynki rozgrywane będą do trzech wygranych setów do 11 pkt. 

c) turniej rozgrywany będzie systemem do „dwóch przegranych”, systemem „każdy z 

każdym” lub „systemem pucharowym”  - w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. 

5. Warunki uczestnictwa: 

a) Uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju 

(rakietka, obuwie zmienne, itp.). 

b) Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć pisemną zgodę rodziców (prawnych 

opiekunów) na udział w zawodach wraz z informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych.  

c) Uczestnicy turnieju dobrowolnie zgadzają się na:  

 przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia turnieju (zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.09.1997r. – Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.)  



 publikację przez organizatora wizerunku uczestnika w dokumentacji fotograficznej i 

filmowej z przebiegu turnieju na stronach internetowych organizatorów i w 

informacjach medialnych wyłącznie na potrzeby promocji turnieju. 

7. Organizator zapewnia: 

a) obsługę sędziowską i techniczną, 

b) nagrody w postaci pucharów, medali i dyplomów. 

8. Uwagi końcowe 

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione oraz wypadki i urazy 

poniesione w czasie turnieju, 

b) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

c) Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników turnieju. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 698-004-153 

  


