
Regulamin Turnieju Tenisa Stołowego 

o Puchar Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 
 

Organizator: 
UKS „Dąbrowiak” Dąbrowa Górnicza 

 

Cel Imprezy: 
- popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży a także dorosłych jako dyscypliny sportowej 

dostępnej dla wszystkich 

- promocja Miasta i Gminy Dąbrowa Górnicza 

 

Termin i Miejsce: 
Turniej rozegrany zostanie 08.11.2014 (sobota) w sali gimnastycznej pawilonu B Technicznych Zakładów 

Naukowych przy ul. Łańcuckiego 10 w Dąbrowie Górniczej. 

Rozpoczęcie gier o godzinie 10.00, zapisy i losowanie w godz. od 9.15 do 10.00 

UWAGA - kategoria open rozpoczyna gry o godz. 12.00, zapisy od 11.30 do 12.00.
 

 

Uczestnictwo: 
W rozgrywkach mają prawo startu wszyscy amatorzy oraz zawodnicy do III ligi włącznie. 

 

Kategorie : 
- dzieci do 8 lat, urodzeni w 2006 roku i młodsi 

- młodzież do 14 lat, urodzeni w 2000 roku i młodsi, 

- amator amatorzy i zawodnicy do ligi okręgowej włącznie 

- open amatorzy i zawodnicy do III ligi włącznie. 

  

Sprawy organizacyjne: 
System rozgrywek ustalony zostanie przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń. Podczas turnieju 

obowiązują aktualne przepisy PZTS, sędziują zawodnicy, w sprawach spornych decyduje główny sędzia 

zawodów.  Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10
00

. Wszyscy uczestnicy winni posiadać dowód tożsamości 

lub legitymację szkolną. Obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do 

uczestników zawodów. Na sali obowiązuje obuwie i strój sportowy. Sprawy nie ujęte w niniejszym 

regulaminie rozstrzyga organizator lub główny sędzia zawodów. 

Wizerunek każdego uczestnika może być wykorzystywany przez organizatora do popularyzacji imprezy.  

Podczas zawodów dopuszcza się możliwość ich dokumentacji w postaci filmów i zdjęć, które mogą być 

wykorzystane w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej organizatora, materiałach 

promocyjnych oraz propagujących UKS „Dąbrowiak” Dąbrowa Górnicza. 

 

Wpisowe: 
10 zł w jednej kategorii dzieci, młodzież lub amator 

5 zł druga  kategoria  

15 zł w kategorii open  

Nagrody 
Puchary za pierwsze miejsca oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w każdej kategorii. 

Fundatorzy Nagród : 
- Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 

- UKS „Dąbrowiak” Dąbrowa Górnicza 

- EMPE SPORT Przybylik Miłosz Dąbrowa Górnicza Al. Piłsudskiego 36/480 

 

Zarząd UKS „Dąbrowiak”




