
 

 

    Załącznik nr 1 

      do Zarządzenia Nr 61/2021 

                            z dnia 22 października 2021 r. 

 

Regulamin   „I Grand Prix Tenisa Stołowego” 

1. Organizator:                                                                                                                                                                               

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43. 

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Gminy Włoszczowa. 

2. Cel:                                                                                                                                  

1) upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy Włoszczowa                                         

2) popularyzacja tenisa stołowego,                                                                                                                       

3) zawody mają charakter wyłącznie rekreacyjny i czysto amatorski. 

3. Termin i miejsce:                                                                                                                                                   

1) Turniej Grand Prix to cykl 4 turniejów rozgrywanych na Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji 

we Włoszczowie ul. Wiśniowa 2                                                                                                                              

2) Terminy turniejów - niedziela:                                                                                                                                           

21  listopada 2021 r., 19 grudnia 2021 r., 30 stycznia 2022r.,  20 lutego 2022 r.                                                                                                    

Zgłoszenia  przyjmowane będą w dniu turnieju. Zapisy pół godziny przed rozpoczęciem.              

Rozpoczęcie turnieju godz. 9.00.  

4. Warunki uczestnictwa:                                                                                                                                        

a) W zawodach mogą brać  udział wszyscy chętni amatorzy, którzy zgłoszą się do uczestnictwa                      

w danym turnieju, po uiszczeniu opłaty startowej (opłata wpisowa do każdego turnieju wynosi                        

5 zł od dorosłego uczestnika i 3 zł od ucznia). 

c) W turnieju mogą wziąć udział osoby zameldowane i zamieszkałe na terenie powiatu 

włoszczowskiego. Za zgodą sędziego dopuszcza się inne osoby z województw ościennych. 

b) W Grand Prix Tenisa Stołowego nie mogą występować gracze posiadający licencję PZTS, zgłoszeni 

do rozgrywek indywidualnych i drużynowych prowadzonych przez Wojewódzkie Związki  Tenisa 

Stołowego. 

c) W przypadku naruszenia zasad uczestnictwa, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany z bieżącego cyklu 

Grand Prix oraz nie będzie dopuszczony do kolejnych trzech jego edycji.  

d) W kategorii Open może wystartować każda chętna osoba, która ukończyła 18 rok życia.  

 

 

 

 

 



5. System rozgrywek i punktacja:                                                                                                                            

Cykl Grand Prix przeprowadzony zostanie w czterech turniejach kwalifikacyjnych w sześciu 

kategoriach wiekowych:  

▪ dziewczęta oraz chłopcy rocznik 2010 i młodsi – dwie kategorie 

▪ dziewczęta oraz chłopcy rocznik 2009 i 2006 – dwie kategorie  

▪ dziewczęta oraz chłopcy rocznik  2005 i starsi– dwie kategorie 

O kategorii wiekowej decyduje rocznik urodzenia zawodnika w momencie rozpoczęcia cyklu. 

 

Za udział w każdym turnieju zawodnicy otrzymują punkty wg schematu: 

 

1 miejsce 40 pkt., 2 miejsce 35 pkt., 3 miejsce 30 pkt., IV miejsce 20 pkt., V-VI miejsce 15 pkt., VII-VIII 

miejsce 10 pkt., pozostałe miejsca 5 pkt. Do punktacji generalnej wliczone będą  wyniki wszystkich 

czterech turniejów Grand Prix (brak uczestnictwa liczony jest jako zero punktów w klasyfikacji). 

a) System rozgrywek jest ustalany każdorazowo przez Sędziego w zależności od ilości 

zawodników zgłoszonych do danego turnieju. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych 

setów (w kategorii szkoły podstawowe, a do trzech wygranych setów w grupach starszych),             

do 11 punktów każdy. Mecze finałowe do trzech wygranych setów (nie dotyczy systemu „każdy 

z każdym”).  Spotkania przy stołach prowadzić będą zawodnicy wyznaczeni przez Sędziego 

turnieju.  

b) W pierwszym turnieju Grand Prix nie będzie stosowane rozstawienie zawodników. Natomiast   

w kolejnych trzech konkursach rozstawieni będą czterej najlepsi zawodnicy i zawodniczki                 

w klasyfikacji generalnej z każdej grupy wiekowej i kategorii Open. 

c) W klasyfikacji generalnej szkół brane będą pod uwagę wyniki trzech najlepszych zawodników    

i zawodniczek z jednej szkoły z każdego turnieju.  

6. Nagrody:                                                                                                                                                                        

1) Za pierwsze cztery miejsca w każdym turnieju cyklu zawodnicy otrzymają medale i dyplomy. 

2) Podsumowanie cyklu Grand Prix nastąpi podczas ostatniego turnieju. Zwycięzcy otrzymają 

dyplomy, puchary i bony podarunkowy/nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora.                                     

3) Zawodnik może otrzymać nagrodę rzeczową w klasyfikacji generalnej Grand Prix w przypadku 

kiedy wziął udział w minimum dwóch turniejach. 

7. Ubezpieczenie:                                                                                                                                             

Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za urazy                     

i kontuzje poniesione przez zawodników podczas rozgrywek. 

 

 



8. Inne:                                                                                                                                                                          

a) Za zniszczenia dokonane na obiekcie sportowym odpowiadają zawodnicy.                                                         

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach.                            

c) Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie Organizator może 

zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu Grand Prix oraz kolejnych edycji.                                               

d) Uczestnika/opiekun zapoznał się z regulaminem, wyraża zgodę na udział oraz wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych i podpisuje oświadczenie (zał.1 ,2).                                                                                                                                                                

f)  Uczestnik/ opiekun zapoznał się z klauzulą informacyjną w związku z  RODO dostępną na stronie 

www.osir-wloszczowa.pl, oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Administratora.                                                                

e)  Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi.  O wszystkich sprawach 

nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osir-wloszczowa.pl/

