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REGULAMIN XXVIII Indywidualnego i Drużynowego Turnieju Wojewódzkiego 

w Tenisie Stołowym o Puchar Śląskiego TKKF w Katowicach 

edycja 2011r. 

1. Cel Turnieju: 

Popularyzacja tenisa stołowego wśród szerokich mas społeczeństwa 

mieszkańców miast, wsi i osiedli. 

2. Organizatorzy: 

ZG TKKF, Komisja ds. Tenisa Stołowego przy Śląskim TKKF, Miejskie TKKF, 

Wydziały Kultury Fizycznej Urzędów Miejskich oraz Śląski Związek Tenisa 

Stołowego. 

3. Uczestnictwo: 

W rozgrywkach mają prawo startu zawodniczki i zawodnicy reprezentujący 

tylko te miasta, w których są zameldowani /wyklucza się możliwość 

reprezentowania innej miejscowości/ w województwie śląskim i co najmniej od 

3 lat nie biorą udziału w rozgrywkach Ekstraklasy i I ligi PZTS, a dla pozostałych 

lig co najmniej od 2 lat /decyduje okres posiadania licencji PZTS/. 

Zawodnicy, którzy ukończyli 50 lat oraz zawodniczki, które ukończyły 45 lat 

mogą jednocześnie występować w rozgrywkach PZTS i reprezentować swoje 

miejscowości w w/w Turniejach bez wymaganej 3 lub 2 letniej przerwy. 

Zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 40 lat i nie są dalej czynnymi 

zawodnikami PZTS /ważność licencji traci moc z dniem 30 czerwca/ mogą 

reprezentować swoje miejscowości bez wymaganej przerwy w grze. 

Uwaga: Prawo startu posiadają wyłącznie zawodnicy i zawodniczki, którzy są 

obywatelami Polski od co najmniej 2-ch lat. Wszyscy startujący muszą posiadać 
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aktualne badania lekarskie lub złożyć pisemne oświadczenie o zdolności do gry 

w tenisa stołowego.  

4. Ubezpieczenie: 

Uczestnicy rozgrywek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków 

w czasie zawodów przez ZW Śl.TKKF. 

5. Przepisy: 

Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy PZTS w zakresie sędziowania 

oraz stroje sportowe /koszulka, spodenki/ w kolorze innym niż kolor piłki i 

obuwie sportowe. 

6. Szczeble rozgrywek: 

Podstawowym szczeblem rozgrywek są turnieje rozgrywane w miastach lub 

gminach woj. Śląskiego, które mają za zadanie wyłonienie reprezentantów do 

turniejów finałowych wojewódzkich w ilości nie mniejszej niż 3-ch zawodników 

i 3 zawodniczki w niżej wymienionych kategoriach wiekowych: 

1. chłopcy ur. 1996 i młodsi kategoria do 15 lat 

2. chłopcy ur. 1995 – 1990 kategoria 16 – 21 lat 

3. mężczyźni ur. 1989 – 1966 kategoria 22 – 45 lat 

4. mężczyźni ur. 1965 – 1956 kategoria 46 – 55 lat 

5. mężczyźni ur. 1955 i starsi kategoria 56 lat i starsi 

6. kobiety ur. 1999 i starsze kategoria open 

Na szczeblu miejsko – gminnym pozostawia się całkowitą dowolność systemu 

wyłonienia reprezentantów na Turniej Wojewódzki. Miasta, które nie 

przeprowadzą eliminacji mają prawo startu w Turnieju Wojewódzkim, pod 

warunkiem zgłoszenia swoich reprezentantów zgodnie z pkt. 9 niniejszego 

Regulaminu. 

Następnym etapem rozgrywek są: 

1. Indywidualny Turniej Wojewódzki Kobiet i Mężczyzn w dniu 06.11.2011r. 

godz. 11.00 – finał wojewódzki w Chorzowie w Hali MORiS ul. Dąbrowskiego 

113; 
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2. Drużynowy Turniej Wojewódzki Kobiet i Mężczyzn – finał wojewódzki o 

Puchar Śl.TKKF Katowice w dniu 27.11.2011r. godz. 10.00 w Siemianowicach 

Śląskich – Zespół Szkół ul. Budryka 2. Potwierdzenie uczestnictwa od godz. 9.30. 

7. Turnieje i sposób ich rozgrywania: 

Turnieje Indywidualne Kobiet i Mężczyzn rozgrywane będą systemem 

pucharowym /przegrywający odpada/, przy czym obowiązywać będzie zasada, 

aby zawodnicy z tego samego miasta nie spotkali się w I rundzie. 

Do Drużynowego Turnieju Wojewódzkiego kwalifikuje się po 8 najlepszych 

drużyn męskich i żeńskich wyłonionych na podstawie punktacji generalnej 

Indywidualnego Turnieju Wojewódzkiego /punktuje 3-ch najlepszych 

zawodników w każdej kategorii wiekowej męskiej i 3 najlepsze zawodniczki w 

kategorii open kobiet/. 

Drużyny /osobno męska i osobno żeńska/składają się z 3-ch zawodników lub 3-

ch zawodniczek podstawowych oraz 3-ch zawodników lub 3 zawodniczki 

rezerwowe, którzy mogą przystąpić do gry w meczu po rozegraniu pierwszych 

3-ch pojedynków. 

Mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 5-ciu punktów /wynik 

5:0, 5:1, 5:2, 5:3 lub 5:4/. 

Mecze rozgrywane są wg układu: 

A-X      B-X        B-Z 

B-Y      A-Z        C-X 

C-Z      C-Y        A-Y 

Drużyny w turnieju wojewódzkim grają w 2-ch grupach po 4 drużyny: 

- grupa I – miejsca: 1, 4, 5 i 8 z turnieju indywidualnego 

- grupa II – miejsca: 2, 3, 6 i 7 z turnieju indywidualnego 

Zwycięzcy grup grają o miejsca 1 i 2 

2 miejsca grupach grają o miejsce 3 i 4 

3 miejsca w grupach grają o miejsce 5 i 6 

4 miejsca w grupach grają o miejsce 7 i 8 

Organizatorzy Drużynowego Pucharu Miast zobowiązani są do sporządzenia 

protokołów meczowych w 3-ch egzemplarzach /dla obu drużyn oraz Komisji ds. 

Tenisa Stołowego Śl.TKKF/ oraz końcowej tabeli drużynowej. 
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8. Sędziowanie: 

 

Zespół ds. Tenisa Stołowego Śl.TKKF wyznacza do turnieju indywidualnego i 

drużynowego Sędziego Głównego, Sędziego prowadzącego turnieje oraz 

Sekretarza. Sędziów liczących wyznacza Sędzia Główny w zależności od potrzeb. 

 

9. Zgłoszenia: 

 

Przedstawiciele poszczególnych miast zgłaszający swoich reprezentantów do 

turniejów finałowych /zgodnie z pkt. 3, 4 i 7/ zobowiązani są do postępowania 

wg następującego wzoru: Lp – nazwisko imię zawodn. – data urodz. – adres 

zamieszkania oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej oraz składu drużyn 

/minimum 3-ch, maksimum 6 zawodników z turnieju indywidualnego/ do 

Drużynowego Pucharu Miast. 

Każdy startujący musi posiadać dowód tożsamości /legitymacja szkolna, 

studencka, dowód osobisty/. 

Zgłoszenia do Turnieju Indywidualnego przyjmowane będą w dniu zawodów do 

godz. 10.20 w Biurze zawodów. 

 

10. Nagrody: 

 

a) w turniejach miejskich wg uznania bezpośrednich organizatorów 

b) w finale wojewódzkim indywidualnym w każdej kategorii wiekowej puchary 

za I – III miejsce oraz dyplomy za miejsca I – IV 

c) w drużynowym finale wojewódzkim puchary dla drużyn za miejsca I – III oraz 

dyplomy za miejsca I – VIII w kategorii kobiet i mężczyzn. 

 

11. Przepisy porządkowe: 

 

Za nie podporządkowanie się przepisom zawartym w Regulaminie / w 

szczególności dotyczy to pkt.3/ uczestnicy mogą być odsunięci od uczestnictwa 

w turniejach w każdej fazie ich trwania. Natomiast zawodnicy lub jednostki 

zgłaszające, - za dopuszczenie się oszukania organizatorów /pkt.3/ zostaną 

wykluczeni z turniejów zarówno indywidualnych jak i drużynowych. 
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Wpisy na listy startowe w turnieju indywidualnym rozpoczynają się na godzinę 

przed rozpoczęciem turnieju. Ewentualne uzupełnienia mogą być 

uwzględnione. 

 

12. Punktacja: 

 

a) Turniej wojewódzki indywidualnie: 

1 miejsce – 40 pkt                                                    miejsca 9 – 16 – 16 pkt 

2 miejsce – 36 pkt                                                    miejsca 17 – 32 – 8 pkt 

3 miejsce – 33 pkt                                                    miejsca 33 – 64 – 4 pkt 

4 miejsce – 30 pkt                                                    miejsca 65 – 128 – 2 pkt 

5 miejsce – 26 pkt                                                    miejsca 129 i powyżej – 1 pkt 

6 miejsce – 24 pkt 

7 miejsce – 22 pkt 

8 miejsce – 20 pkt 

b) Turniej wojewódzki drużynowo: 

1 miejsce – 100 pkt 

2 miejsce – 75 pkt 

3 miejsce – 60 pkt 

4 miejsce – 50 pkt 

5 miejsce – 40 pkt 

6 miejsce – 30 pkt 

7 miejsce – 20 pkt 

8 miejsce – 10 pkt 

 

13. Postanowienia końcowe: 

 

a) za przeprowadzenie turniejów odpowiedzialna jest Komisja Organizacyjna 

powołana przez Komisję ds. Tenisa Stołowego Śl.TKKF oraz Miejskiego TKKF; 

b) istotne sprawy sporne będą rozpatrywane na miejscu i rozstrzygane przez 

Komisję Organizacyjną; 

c) organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w sprawach nie objętych 

niniejszym Regulaminem; 

d) koszty finansowe na szczeblu wojewódzkim pokrywa Śl.TKKF w Katowicach. 
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