
„ Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego”
o Puchar

Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego  w Biskupicach Ołobocznych

I. Cele:

 Popularyzacja tenisa stołowego, 

 Zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym, 

 Propagowanie zdrowego trybu życia, 

 Możliwość sprawdzenia swoich „pingpongowych” umiejętności. 
II. Organizatorzy:

 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego  w Biskupicach Ołobocznych 
III. Miejsce i termin:

 Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  w Biskupicach Ołobocznych 

 Wtorek , 26 stycznia 2016r., w godz. od 1600 do 1900. 
IV. Program zawodów:

 1530 – 1600 – zgłoszenia do zawodów – kategoria drużynowa(rodzinna) 

Ø uczniowieklas III – VI  wraz z jednym z rodziców,

·         1600 – uroczyste otwarcie turnieju, 

 

 1630 – 1845 – mecze turniejowe 

 

 1900 –zakończenie turnieju, ogłoszenie wyników. 

 
V. Uwagi techniczne (zasady i warunki gry):

 

·           Prawo startu w turnieju mają zespoły składające się z dwóch osób: rodzica i 
dziecka (uczeń SP im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych z kl.III - VI),

·           Mecze rozgrywane są do 2 zwycięskich setów (pierwszy set – gra pojedyncza: dziecko - 
dziecko, drugi set – gra pojedyncza: rodzic – rodzic, ewentualny trzeci set – gra podwójna).

·Turniej rozgrywany będzie systemem (pucharowym, grupowym „każdy z każdym”, grupowo-
pucharowym lub innym) zależnym od liczby zgłoszonych uczestników do danej kategorii,

·O wyborze systemu zadecyduje organizator po przyjęciu listy uczestników (możliwość 
rozgrywania turnieju różnymi systemami w poszczególnych kategoriach),

·Przepisy i zasady gry ustala organizator na podstawie przepisów gry w tenisa stołowego PZTS,

·W turnieju nie ma podziału na kategorie ze względu na płeć,
VI. Zabezpieczenie zawodów:

· Zawody są rozgrywane z zachowaniem prawnych przepisów zabezpieczających zajęcia na sali 
gimnastycznej.

VII. Komisja Sędziowska:

 Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego/, 



 Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii Dyrektora Szkoły. 
VIII. Postanowienia dyscyplinarne:

 Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Dyrektor Szkoły, 

· Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny,

· Kwestie sporne dotyczące konkretnego meczu mogą być zgłaszane przez zawodnika lub jego 
opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego meczu (przed rozpoczęciem 
kolejnego meczu na tym samym stole). Jeżeli do momentu rozpoczęcia kolejnego meczu na tym samym
stole nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne,

· Rozgrzewka do każdego meczy odbywa się bezpośrednio przed jego rozegraniem,

· Mecze turniejowe rozgrywane są na stołach nr 1 i 2, 

· Rodzic (prawny opiekun) dziecka biorącego udział w zawodach bierze odpowiedzialność 
za zachowanie i dyscyplinę swojego dziecka,

· Uczestnik turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu dopuszczonym decyzją Dyrektora Szkoły,

· Każdy uczestnik rozgrywa mecze własną rakietą lub będącą własnością szkoły, organizator zapewnia 
stoły, siatki i piłeczki tenisowe.

IX. Nagrody:

 Za pierwsze trzy miejsca organizator przewiduje medale i dyplomy, a dla zwycięskiej drużyny

 organizator przewiduje Puchar Dyrektora Szkoły. 

X. Zgłoszenia:

· Zgłoszenie do zawodów przyjmuje organizator w godzinach od 1530 do 1600 w Biurze 
Zawodów, które znajdować się będzie na terenie sali gimnastycznej,

· Zgłoszenie uczestnictwa w „ Rodzinnym Turnieju Tenisa Stołowego O Puchar 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych” jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
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