
REGULAMIN HALOWEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO  O PUCHAR WÓJTA GMINY NIEGOWA  

 

I . ORGANIZATOR TURNIEJU 

Wójt Gminy Niegowa 

Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie 

Gminny Klub Sportowy Jura Niegowa 

II. CELE TURNIEJU 

Celem organizacji rozgrywek jest zagospodarowanie czasu wolnego uczniów szkół podstawowych                  

z terenu gminy Niegowa, propagowanie tenisa stołowego jako ciekawej i popularnej  alternatywy dla 

komputera oraz promocja aktywności fizycznej jako źródła  dobrego samopoczucia 

III. MIEJSCE I TERMIN SPOTKAŃ 

1. Miejsce: Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Niegowie, ul. Szkolna 36. 

2. Termin: 28 stycznia 2023 r. : 

- od godz. 9:00 – kategorie szkół podstawowych, 

- od. godz.12:30 – kategoria OPEN. 

3. Harmonogram rozgrywek, może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników, przy czym 

dla kategorii OPEN, zastrzega się maksymalną liczbę uczestników - 32 osoby. Decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

4. Turniej zostanie rozegrany na 4 stołach do tenisa stołowego pod nadzorem sędziowskim 

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK 

1. Turniej rozegrany będzie w czterech kategoriach wiekowych : 

Klasy I-III  

Klasy IV-VI 

Klasy VII-VIII  

Do rozgrywek w ww kategoriach dopuszczeni zostaną uczniowie szkół podstawowych z terenu 

gminy Niegowa (chłopcy, dziewczęta).  

OPEN ( powyżej 18 r.ż bez górnej granicy wieku) 

Do rozgrywek dopuszczone zostaną osoby, które ukończył 18 rok życia, niezależnie od miejsca 

zamieszkania (maksymalnie 32 osoby wg kolejności zgłoszeń) 

  

Aby odbyły się gry turniejowe w danej kategorii musi zgłosić się minimum 4 zawodniczek, 

zawodników. Jeżeli liczba dziewcząt w danej kategorii wynosić będzie min.4 osoby, 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozgrywania meczy z podziałem na chłopcy , 

dziewczęta.  

 

Zgłoszenia zawodników do rozgrywek, prowadzone są elektronicznie na adres : sport-

niegowa@o2.pl . W informacji należy podać imię, nazwisko, wiek ( z uwzględnieniem daty 

rozgrywek czyli 28.01.2023) oraz opcjonalnie numer telefonu. Komunikacja obywać się będzie 

elektronicznie. W przypadku zawodników szkół podstawowych należy podać również 

kategorię. Ze względów organizacyjnych Organizator zastrzega sobie liczbę uczestników w 

kategorii OPEN nie większą niż  32 osoby. Zapisy elektroniczne trwają do 27.01.2023 r., do 

godziny 12:00. 
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W przypadku zawodników z pierwszych trzech kategorii, możliwe jest zbiorcze zgłoszenie 

zawodników, przez dyrektorów szkół, również bezpośrednio w Urzędzie Gminy Niegowa, pok. 

Nr 22 – Iwona Bugaj. Wyżej wymieniony termin jest wiążący. 

 

Każdy uczestnik rozgrywek powinien charakteryzować się dobrym stanem zdrowia . 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału                          

w rozgrywkach osób chorych oraz skutki tych wypadków przed, po i w czasie gry. 

 

V.  USTALENIA ORGANIZACYJNE 

 1. Wszyscy zawodnicy zobligowani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

Organizator jest w pełni odpowiedzialny za następujące przygotowanie rozgrywek: 

 Udostępnienie pomieszczenia do rozgrywek 

 Udostępnienie piłeczek do rozgrywania turnieju  

 Zapewnienie obsługi sędziowskiej 

 Zapewnienie porządku  

 Zapewnienie każdemu zawodnikowi min.0,5 l wody  

 Udostępnienie szatni (organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni) 

 Zapewnienie nagród 

 Ubezpieczenie NNW w zakresie podstawowym 

Podczas rozgrywek obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu. Wodę należy 

spożywać w miejscach wyznaczonych. Nie dopuszcza się wnoszenia napoi , na teren bezpośredniej 

gry. W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu , decyzje w sprawie podejmuje Organizator, 

włącznie z dyskwalifikacją, a uczestnik dostosowuje się do decyzji bez prawa odwołania. 

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 Lista zgłoszeniowa obowiązuje do końca trwania rozgrywek . Organizator może dopuścić do 

rozgrywek osobę, zgłoszą po wskazanym w regulaminie terminie, pod warunkiem że posiada 

ona wykupione ubezpieczenie NNW . Weryfikacja odbywa się na podstawie oświadczenia 

uczestnika. 

 Zawodnicy zobowiązani są do posiadania strojów sportowych oraz obuwia sportowego 

tzn,,halówek” oraz rakietek do ping ponga 

 Każdy zawodnik zobligowany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i terminarzem 

rozgrywek  

 Każdy uczestnik kategorii OPEN winien posiadać dowód tożsamości oraz okazać go 

organizatorowi na każde wezwanie  

 Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek przekazuje organizatorowi zgodę                     

o przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich, zgodę podpisuje 

rodzic lub opiekun prawny. Brak dokumentu uniemożliwia udział w zawodach 

 Zawodnicy kategorii OPEN stawiają się na miejsce organizacji zawodów maksymalnie na pół 

godziny przed ich rozpoczęciem 

VII. SĘDZIOWIE 

1.Każde spotkanie prowadzone jest pod nadzorem sędziego 

2.Sędzia podejmuje ostateczne decyzje w sprawach spornych  

3.Sędzia spisuje uproszczony protokół z każdego spotkania  



4.Sędzia podpisuje protokół końcowy 

VIII. ZASADY GRY 

1. Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego zatwierdzonymi 

przez Polski Związek Tenisa Stołowego , zasadami niniejszego Regulaminu wraz z jego 

uzupełnieniami 

2.  Zasady gry zostaną podane przed rozpoczęciem Turnieju i uzależnione są od liczby 

uczestników 

3. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasady fair -play 

4. Zawodnik spóźniony na mecz więcej niż 5 minut zostaje zdyskwalifikowany a tym samym 

przegrywa spotkanie 

IX. NAGRODY 

1. W kategorii szkół podstawowych, nagrodami i pucharami zostaną uhonorowani zawodnicy, 

którzy zajmą pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej, nagrodami zostaną uhonorowani 

zawodnicy II i III miejsca 

2. W kategorii OPEN pucharem zostanie uhonorowany zawodnik, który zajmie pierwsze miejsce. 

Nagrodami finansowymi ufundowanymi przez prywatnych darczyńców: p. Zofię Kasznię, 

p.Mirosława Lamcha oraz p. Mariusza Rembaka zostaną nagrodzeni zawodnicy, którzy zajmą 

cztery pierwsze miejsca. Przewidziano następujące nagrody finansowe : 

I miejsce –   800,00 zł  

II miejsce –  600,00 zł 

III miejsce – 400,00 zł  

IV miejsce – 200,00 zł 

X. WERYFIKACJA i OCENA GRY 

1. Weryfikację zawodników przeprowadza organizator, na podstawie protokołów spotkań  

2. Spotkanie zostanie zweryfikowane jako walkower, jeżeli: 

- zawodnik z własnej winy nie stawi się na spotkanie, lub spóźni się więcej niż 5 minut 

- zawodnik dozna kontuzji uniemożliwiającej mu dalszy udział w rozgrywkach  

- zawodnik sam zrezygnuje z dalszej gry w spotkaniu  

- zawodnik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, mimo zwrócenia mu uwagi przez 

organizatora 

 

 


