
REGULAMIN MISTRZOSTW POWIAT KRAŚNICKIEGO 

W TENISIE STOŁOWYM  

 

1. Cel: 

Cele turnieju: 

a) Popularyzacja tenisa stołowego.  

b) Aktywne spędzanie czasu wolnego.  

c) Wyłonienie najlepszych zawodników w powiecie kraśnickim 

d) Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych 

2. Termin i miejsce: 

Zawody zostaną rozegrane w dnia 6 luty 2021 roku od godziny 9:30 na hali sportowej przy 

ZSP Trzyudnik Duży. 

3. Patronat: 

Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski 

Poseł na Sejm RP – Kazimierz Choma 

Starosta Powiatu Kraśnickiego – Andrzej Rolla 

4. Partnerzy: 

Firma AKPOL – Adam Kuś 

Firma OWOC MIX – Robert Gogółka 

PHU MANHATTAN – Andrzej Przygoda 

5. Partnerzy medialni: 

Kraśnik 24.pl 

Goniec – gazeta powiatowa 

5. Organizator: 

Klub Sportowy Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym 

przy wsparciu Gminy Trzydnik Duży 

6. System rozgrywek i zasady gry:  

 - W turnieju biorą udział osoby mieszkańcy powiatu kraśnickiego  

 -Turniej będzie rozgrywany w 6 kategoriach oddzielnie dla kobiet i mężczyzn:  

1) dzieci do klasy IV (skrzat)  

2) dzieci kl. V-VI (żak) 

3) młodzież kl. VII-VIII (młodzik) 

4) młodzież do lat 18 (junior) 

5) senior (19-49 lat) 

6) weteran (50+) 

 - Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS.  

- Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów.  

- Sędziowie turnieju mogą zdecydować o skróceniu meczów eliminacyjnych do 2 zwycięskich 

setów.  



-  Mecze sędziują sędziowie oraz zawodnicy przez nich wyznaczeni. Kwestie sporne, w 

zależności od ich charakteru, rozstrzyga organizator turnieju.  

 

7. Losowania  
- Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów - pół godziny przed 

rozpoczęciem rozgrywek każdej z grup{ 

Godziny losowań: 

Skrzat – 9.00 

Żak – 10.00 

Młodzik – 11.00 

Junior – 13.00 

Senior – 14.00 

Weteran- 15.00 

Rozpoczęcie gier  w każdej grupie pół godziny po losowaniu. 

 

 

7. Nagrody  
- za zajęcie I-III miejsca puchary, medale, nagrody rzeczowe i dyplomy  

- za zajęcie IV – VI miejsca medale, nagrody rzeczowe i dyplomy 

- za uczestnictwo w turnieju dyplomy 

Rozdanie nagród po zakończeniu gry każdej grupy. 
  

8. Postanowienia końcowe: 

1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.  

3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.  

4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych 

przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.   

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

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.  

7. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny. 

8. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego 

opiekunów/rodziców.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek, który może ulec 

modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników. 
10. Każdy uczestnik biorący udział w turnieju swoim udziałem akceptuje i potwierdza 

znajomość regulaminu turnieju. 

11. Za niesportowe zachowania oraz nie przestrzeganie regulaminu turnieju zawodnik zostaje 

usunięty przez organizatora lub sędziego głównego.   

12. Warunkiem uczestnictwa w turnieju będzie również podpisanie następującego 

oświadczenia: 

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 

 Nie jestem poddany/poddana kwarantannie, izolacji (osoba chora na COVID-19), ani też zakażona 

SARAS COV-2. 

 Jeśli przebywałem/przebywałam na kwarantannie, to posiadam zaświadczenie lub wynik testu, iż jestem 

zdrowy/zdrowa. 

 Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zachorowania na koronawirusa podczas turnieju nie będę 

rościł/rościła pretensji o przyczynienie się do zakażenia w stosunku do organizatora turnieju. 

 Będę ściśle przestrzegał/przestrzegała wszelkich regulaminów i zaleceń mających na celu 

bezpieczeństwo zdrowotne moje i organizatorów rajdu w czasie pandemii COVID-19. 

 



 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) dobrowolnie wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

potrzebnych:  

 w razie zachorowania dla Gminy Trzydnik Duży, w celu przekazania odpowiednim służbom 

prowadzącym niezbędne czynności związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii 

COVID-19. 

 udostępnienia informacji o turnieju, 

 na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora w związku 

z udziałem w turnieju. 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Mistrzostw Powiatu w Tenisie Stołowym – 6.02.2021 r., a 

w szczególności z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 

RODO. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Organizator 

 

KS GOK Trzydnik Duży 


