
REGULAMIN 
TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY PILCHOWICE 

 

I. Cel Turnieju: 
-      kontynuowanie bogatych tradycji tej dyscypliny sportowej w Gminie Pilchowice, 
-      popularyzacja tenisa stołowego, 
-      wyłonienie mistrzów i wicemistrzów Gminy Pilchowice w tenisie stołowym.  

II. Organizator: Wójt Gminy Pilchowice 

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica 

III. Termin i miejsce: 
Turniej odbędzie się w niedzielę 27 listopada 2022 roku w sali gimnastycznej Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy przy ul. Leopolda Miki 37. 
Program rozgrywek: 

1. O godzinie 11.00: 
- kategoria Kobiety (rocznik 2007 i starsze) 
- kategoria Seniorzy (rocznik 2004 i starsi) 
- kategoria Amator (niezrzeszeni) 
2. O godzinie 13.00: 
- kategoria Dziewczyny (rocznik 2008 i młodsze) 
- kategoria Młodzicy (rocznik 2010 i młodsi) 
- kategoria Juniorzy (roczniki 2005 - 2009) 
3.     O godzinie 14.00: 
- kategoria Rodzina (dwóch członków jednej rodziny bez ograniczeń wiekowych w konfiguracji 
dziecko/rodzic bądź dziecko/babcia lub dziadek) 

Losowanie odbędzie się 30 minut przed rozpoczęciem rozgrywek w danej kategorii. 

IV. Uczestnictwo: 
Turniej skierowany jest do mieszkańców gminy Pilchowice – niezrzeszonych oraz członków Klubów Sportowych 
z terenu Gminy Pilchowice. 
Warunkiem uczestnictwa jest: 

- posiadanie ważnego badania lekarskiego lub podpisanie oświadczenia o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do udziału w zawodach,  
- w przypadku osób poniżej 18-tego roku życia podpisanej zgody na udział w zawodach przez rodziców lub 
prawnych opiekunów, będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu – należy złożyć w dniu zawodów, 

 - posiadanie przepisowego sprzętu i stroju sportowego. 

V. Zgłoszenie: 
W dniu zawodów – najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej. 

VI. System rozgrywek: 
Pucharowy do dwóch przegranych lub każdy z każdym (w zależności od ilości uczestników w danej 
kategorii). 

VII. Nagrody i sprawy finansowe: 
- mistrzowie w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują puchary oraz dyplomy, 
- zdobywcy drugich oraz trzecich miejsc w danej kategorii otrzymują medale oraz dyplomy, 
- opłaty startowej nie pobiera się. 

VIII. Uwagi końcowe: 
1. Turniej przeprowadzony zostanie na 10 stołach. 
2. Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem. 
3. Sędziego głównego wyznacza organizator. 
4. Przy stołach sędziują uczestnicy. 
5. Trenerzy i działacze proszeni są o posiadanie obuwia zmiennego. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.  
 

Zapraszamy serdecznie do udziału w powyższej imprezie. 


