
REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

DLA UCZNIÓW (klas VIII SP, III Gim, I Ponadgim)  

SZKÓŁ GMINY PRABUTY 

 

 

1. Organizator: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach.  

 

2. Cele turnieju:  

a) Obchody Światowego Dnia Tenisa Stołowego, 

b) Wyłonienie najlepszych zawodników i drużyny turnieju, 

c) Popularyzacja tenisa stołowego, 

d) Aktywne spędzanie czasu wolnego,  

e) Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

3. Termin i miejsce: 

Zawody zostaną rozegrane w dniu 04 kwietnia 2019 roku o godzinie 09:00 w sali gimnastycznej 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach ul. Szkolna 4. 

 

4. Uczestnicy i kategorie: 

Szkoła Podstawowa wystawia czteroosobową drużynę:  

 - dwóch chłopców (z klas VIII SP- III Gim) 

  - dwie dziewczęta (z klas VIII SP- III Gim) 

Szkoła Ponadgimnazjalna wystawia czteroosobową drużynę: 

 - dwóch chłopców (z klas I) 

 - dwie dziewczęta (z klas I) 

 

5. System rozgrywek i przepisy gry: 

a) turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych, 

b) mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS zmodyfikowanymi na potrzeby turnieju, 

c) pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, do 11 pkt., 

d) turniej rozgrywany będzie systemem każdy z każdym w kategoriach chłopców i dziewcząt, 

 

 

 



6. Nagrody: 

a) Najlepsi zawodnicy (trzy pierwsze miejsca) w kategoriach chłopców i dziewcząt otrzymają 

dyplomy i nagrody rzeczowe. 

b) W klasyfikacji drużynowej zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

 

7. Zgłoszenia: 

a) zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie lub osobiście do organizatorów:  

 Michał Skowroński tel. 661 434 432, 

 Bernard Reks 

b) odprawa techniczna odbędzie się w dniu zawodów. 

 

8. Warunki uczestnictwa: 

a) uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju (rakietka, 

obuwie sportowe, itp.) 

 

9. Postanowienia końcowe: 

a) Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.  

b) Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 

gospodarza obiektu i organizatora turnieju.   

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

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów. 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY 

i SPORTOWEJ RYWALIZACJI! 

 

 


