
REGULAMIN 
TURNIEJÓW OTWARTYCH GMINY OBROWO  
W INDYWIDUALNYM TENISIE STOŁOWYM  

W SEZONIE 2022/2023  
 

ORGANIZATOR: 

 Urząd Gminy w Obrowie. 

 
TERMIN I MIEJSCE: 

− 23.10.2022 r. hala sportowa w Brzozówce  od godz. 10.00 

− 20.11.2022 r. hala sportowa w Brzozówce  od godz. 10.00 

− 11.12.2022 r. hala sportowa w Brzozówce od godz. 10.00 

− 22.01.2023 r. hala sportowa w Brzozówce  od godz. 10.00 

− 19.02.2023 r. hala sportowa w Brzozówce  od godz. 10.00 

− 19.03.2023 r. hala sportowa w Brzozówce  od godz. 10.00 
 

UDZIAŁ: 

 W zawodach mogą brać udział mieszkańcy gminy Obrowo i gmin ościennych, bez ograniczenia wieku  

i płci. Zapisy w dniu zawodów. 

 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 

 Turnieje będą rozgrywane systemem do dwóch przegranych (system radziecki) z podziałem na płeć. 

Niezależnie od wieku wszyscy uczestnicy startują razem. Za zajęte miejsce uczestnik otrzymuje: I m-ce 20 

pkt.; II m-ce 17 pkt.; III m-ce 14 pkt.; IV m-ce 12 pkt.; V m-ce 10 pkt.; VI m-ce 9 pkt.; VII m-ce 8 pkt.; VIII m-

ce 7 pkt.; IX m-ce 6 pkt.; X m-ce 5 pkt.; XI m-ce 4 pkt.; XII m-ce 3 pkt.; XIII - XVI m-ce 2 pkt. XVII - XXIV m-

ce 1 pkt. Suma punktów uzyskanych w turniejach decyduje o zajętym miejscu na koniec sezonu. 
 Rozstawienie zawodników zgodne z klasyfikacją grand prix po kolejnych turniejach (w pierwszym 

turnieju zgodnie z klasyfikacją ubiegłoroczną), pozostałe osoby dolosowane. W przypadku większej liczby 

uczestników niż 32 – forrundy dla uczestników spoza gminy Obrowo (nie dotyczy pierwszej 16-tki). 

 

PROGRAM:  

− 09.50 – 10.10 Zapisy, sprawy organizacyjne, losowanie. 

− 10.15 – 14.00 Współzawodnictwo sportowe 

− 14.05 – 14.15 Zakończenie turnieju z wręczeniem dyplomów 

 
CZAS GRY – do trzech wygranych setów (set do 11 pkt.) 

 

NAGRODY: 

 

❖ I m-ce w turnieju – statuetka, medal, dyplom;  
❖ II - III m-ce w turnieju – medale, dyplomy;  

❖ I-III miejsce w sezonie – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe 

❖ IV-VI miejsce w sezonie – dyplomy, nagrody rzeczowe 

 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE :  
✓ uczestników i kibiców obowiązuje właściwe zachowanie regulaminu hali sportowej; 

✓ przebywających w budynku szkoły obowiązuje przestrzeganie aktualnych norm sanitarno-

epidemiologicznych  

i stosowania się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Ministra Sportu (dezynfekcja, zachowanie dystansu 

społecznego lub zakładanie maseczki przez osoby nie uczestniczące w grze), 
✓ wszystkie osoby poruszają się po hali w obuwiu sportowym z czystą, jasną podeszwą nie rysującą podłoża 

(buty halowe); 

✓ uprasza się o ład i porządek w szatniach i na korytarzach; 

✓ organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy; 

✓ obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu; 

✓ osoby, które nie będą stosowały się do zaleceń zostaną wykluczone z rozgrywek; 
✓ sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator. 

 
                    Dariusz Machajewski 

  organizator sportu i rekreacji 


