
GRAND PRIX w TENISIE STOŁOWYM                                                                     

o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ŻYWCA 

Regulamin 
            
I. ORGANIZATOR: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w śywcu ,  
34-300 śywiec,   Zielona 7 
Dział Organizacji Imprez Sportowo–Rekreacyjnych   
tel/fax  33- 861-47-01, www.mosir-zywiec.pl  
e-mail: imprezy@mosir-zywiec.pl  

II. CEL: 
� upowszechnianie gry w tenisa stołowego 
� realizacja kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych MOSiR 
� integracja środowiska amatorów tenisa stołowego 
� stworzenie moŜliwości do aktywnego wypoczynku oraz współzawodnictwa 

sportowego 
 
III. TERMIN i MIEJSCE: 
Turniej zostanie rozegrany w Hali Sportowej MOSiR w śywcu przy ul. Zielonej 7           
w następujących terminach : 
� 19  lutego 2012 roku – niedziela  
� 17  marca 2012 roku – sobota  
� 22  kwietnia 2012 roku – niedziela 
� 20  maja 2012 roku – niedziela 
� Rozpoczęcie turnieju dla grupy I, II i III godz. 10:00  
� Zapisy w dniu turnieju od godz. 8:30 – 9:30  
� Rozgrzewka 9:30- do 10:00, w trakcie losowanie meczy. 
� Rozpoczęcie turnieju dla grupy IV, V, VI, VII, godz.13:00  
� Zapisy w dniu turnieju od godz. 11:30 – 12:30  
� Rozgrzewka 12:30 - 13:00, w trakcie losowanie meczy. 

 
IV. UCZESTNICTWO: 
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni,  którzy: 
� zapoznają się z regulaminem i zobowiąŜą się go przestrzegać; 
� posiadają własny sprzęt do gry; zmienne obuwie, strój sportowy 
� opłacą wpisowe:  
      dzieci i młodzieŜ ucząca się - 5 zł,   dorośli - 10 zł; 
� dokonają terminowego zgłoszenia do zawodów na drukach organizatora 

najpóźniej na 0,5 godz. przed rozpoczęciem turnieju, 
� przedstawią dokument toŜsamości  (np. legitymację szkolną). 
 
V. KLASYFIKACJA  i  NAGRODY: 
 
• Grupa I        skrzat i Ŝak do 11 lat    (2001 i młodsi)  
• Grupa II        młodzik 12 i 13 lat        (2000 – 1999)  
• Grupa III       kadet 14 i 15 lat           (1998 – 1997) 
• Grupa IV      junior 16 – 18 lat         (1996 – 1994) 
• Grupa V        senior od 19 lat           (1993 i starsi) 
• Grupa VI       amatorzy do 55 lat – open ( do1957 )  
• Grupa VII      amatorzy powyŜej 55 lat - ( od 1956 ) - open  
• Grupa VIII      „sprawni inaczej” – open 



 
Zgodnie z zajętym miejscem w poszczególnych edycjach zawodnik otrzymuje 
odpowiednią liczbę punktów (tabela punktacji w załączeniu). Suma punktów 
uzyskanych w 3 najlepszych edycjach decyduje o zajętym miejscu w Grand Prix. 
 
Zwycięzcy Grand Prix w poszczególnych kategoriach otrzymują za zdobycie miejsca              
I - puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową,  
za zdobycie miejsca II i III - dyplom i nagrodę rzeczową 
  
1. JeŜeli w danej grupie wiekowej wystartuje co najmniej pięciu zawodników i pięć 
zawodniczek prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla dziewcząt / kobiet       
oraz chłopców / męŜczyzn. 
 
2. W przypadku małej frekwencji organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup.  
 
3. O przynaleŜności zawodniczki/zawodników do grupy wiekowej decyduje rok 
urodzenia.  
 
VI. PRZEPROWADZENIE  TURNIEJU  
 
1. Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym, do dwóch przegranych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względu na 

liczbę zawodników. 
3. Pary do gry kojarzone będą poprzez losowanie. 
4. Prowadzone będą tylko gry singlowe. 
5. Zawodnik ma prawo gry tylko w jednej z powyŜszych kategorii.  
 
VII . ZGŁOSZENIA:  
 
Zgłoszenia do zawodów przyjmuje: 
� Dział Imprez Sportowo – Rekreacyjnych MOSiR w śywcu,  
      ul. Zielona 7 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach   
      od  7:30 do 15:30,  tel. 33-861-47-01   
      e-mail: imprezy@mosir-zywiec.pl 
� w dniach rozgrywek biuro zawodów -  Hala Sportowa MOSiR, 

ul. Zielona 7,  kaŜdorazowo czynne od godziny 8:30. 
 
VIII. UWAGI KOŃCOWE: 
 
1. Zawodnicy,  trenerzy, kibice  zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego                    

(halowego, z białą podeszwą ). 
2. Dopuszcza się grę zawodnika tylko w jednej grupie wiekowej. 
3. Dekoracja zwycięzców odbędzie się do 30 minut po rozegraniu ostatniego meczu 

w finałowym turnieju tj. 20 maja br.  
4. Odbiór nagród moŜliwy jest tylko podczas dekoracji zwycięzców. 
5. Zmian w regulaminie moŜe dokonać tylko Organizator. 
6. Organizator pokrywa koszty organizacyjne. 
7. Wszelkie koszty związane z udziałem w zawodach: wpisowe, dojazd itp. 

pokrywają uczestnicy. 
8. Sędziego Głównego powołuje Organizator. 
9. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyŜszym regulaminem rozstrzyga 

Organizator wraz z Sędzią Głównym. 

Organizator: 


