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Regulamin 
XXII Otwartych  Mistrzostw  Małopolskiego  TKKF  w  tenisie  stołowym 

„Kraków  2014” 
 



 
I. Cel : 
 
Popularyzacja  dyscypliny  tenisa  stołowego  wśród  mieszkańców województwa małopolskiego. 
Wyłonienie najlepszych  tenisistów  - amatorów  w  poszczególnych  kategoriach  wiekowych. 
 
II. Organizatorzy : 
 
- Zarząd  Wojewódzki  Małopolskiego  TKKF  z siedzibą przy ul. Lenartowicza 14 w  Krakowie, 
- KS  „Bronowianka” z siedzibą przy ul. Zarzecze 124 A w  Krakowie. 
 
III. Partnerzy  i sponsorzy: 
 
Ministerstwo  Sportu  i  Turystyki 
Województwo Małopolskie 
Gmina Miejska Kraków 
 
IV. Wsparcie  medialne :   
 
- Dziennik  Polski  
- Polska  Gazeta  Krakowska  
 
V. Termin  i  miejsce : 
 
Turniej odbędzie się w dniu 13 kwietnia  2014 r. (niedziela) w  hali  sportowej  KS  
„Bronowianka”  w  Krakowie  przy  ul.  Zarzecze 124 a (obok  osiedla  Widok). 
 
VI. Program : 
 
godz. 8.15 – 9.15      przyjmowanie  zgłoszeń  i  opłat, weryfikacja  zawodników 
godz. 9;30                otwarcie  imprezy 
godz. 9;30 – 15.00    gry eliminacyjne  i  finały 
godz.  15.15             podsumowanie wyników, wręczenie nagród  i dyplomów.    
                                                            
VII. Zasady  uczestnictwa  i  zgłoszenia: 
 
1. Prawo udziału w imprezie mają :  
    dzieci, młodzież i dorośli nie zrzeszeni w PZTS, 
- czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek, 
- czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia, 
- byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 
  1 stycznia 2013  r. 
     
2. Wpisowe do zawodów  wynosi : 
-  dzieci do lat 15 i niepełnosprawni bez ograniczeń wiekowych  -   7  zł 
-  dorośli                        -  12  zł 
-  debel  od  pary            -  24  zł 
3. Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe. 
 
4. Zgłoszenia  pisemne  lub e-mailem: tkkf@tkkf.com  należy  kierować  do  dnia  12  kwietnia  
2013  roku pod adresem:  Zarząd  Wojewódzki  Małopolskiego  TKKF  w  Krakowie  ul.  
Lenartowicza  14  lub  telefonicznie  pod numer  012. 633-26-62,  ewentualnie  w  miejscu  
zawodów  w  dniu  imprezy  w  godz.  8.15 – 9.15. 
 



W zgłoszeniu należy  podać : 
- imię  i  nazwisko 
- datę  urodzenia  (dzień,  miesiąc,  rok) 
- kogo  reprezentuje (Ognisko,  Klub , Stowarzyszenie). 
Każdy uczestnik musi mieć aktualne badania lekarskie lub wypełnione oświadczenie o stanie 
zdrowia, a dzieci i młodzież do lat 18 zgodę rodziców lub opiekunów. (Oświadczenia można 
wypełnić bezpośrednio przed zawodami). 
 
5. W  każdej  kategorii  wiekowej  (mężczyzn)  musi  być  co  najmniej  6  zawodników . W  
przypadku  mniejszej  ilości  zawodników  kategorie  wiekowe  mogą  być  łączone. 
 
VIII.  Sposób  przeprowadzenia  turnieju : 
 
W grach indywidualnych zawody  odbędą  się  w  kategoriach  kobiet i mężczyzn. 
1. kategoria mężczyzn:       -   do  lat  10  (urodzeni w 2004 r. i młodsi),       
                                       -   11 – 15 lat         (ur. w latach 2003 – 1999),  
                                       -   16 – 59 lat    (ur. w latach 1998 – 1955), 

 -   60 lat i więcej   (ur. w latach 1954 i starsi), 
            

 
2. Kategoria kobiet:   -   do  lat  10  ( ur. w latach 2004 i młodsze), 

 -   11 -  15  lat  (ur. w latach 2003 – 1999), 
 -   powyżej  15  lat. (ur. w roku 1998 i starsze). 
 

Uwaga! Daty urodzenia podane w nawiasach oznaczają początek i koniec danego przedziału 
wiekowego. Takie przedziały wiekowe przyjęto w TKKF. 
3. Gry deblowe mężczyzn i kobiet albo open - wg uznania organizatorów, zgodnie  z przepisami  
PZTS  piłeczkami  organizatorów. System rozgrywek - rosyjski do dwóch przegranych oraz do 3 
wygranych setów – pierwszy z przodu tabeli wygrywa. Obowiązują 2 punkty przewagi. W  
przypadku dużej ilości zawodników system rozgrywek może ulec zmianie. 
 
IX. Sędziowie : 
 
Sędzią głównym zawodów jest sędzia PZTS. Przy stołach sędziują zawodnicy, którzy nie biorą   
udziału w  danym momencie w grze. Zawodnik wygrywający swoją grę przekazuje piłeczkę do  
stolika sędziowskiego. 
 
X. Klasyfikacja  końcowa : 
 
Ustalona będzie na podstawie zdobytych miejsc - osobno dla każdej kategorii wiekowej. 
 
 
 
 
XI. Nagrody : 
 
- indywidualne: za miejsca I-III medale albo okazjonalne statuetki oraz nagrody rzeczowe – 
w zależności od możliwości finansowych organizatora. Ponadto za miejsca I-IV okolicznościowe 
dyplomy.  
- w grach deblowych za miejsca I-III okolicznościowe medale, statuetki i dyplomy. 
- najstarszy i najmłodszy zawodnik w Mistrzostwach otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. 
- za najliczniejszy udział w Mistrzostwach dwie najliczniejsze ekipy otrzymują pamiątkowe 
puchary, a trzy pierwsze ekipy dyplomy. 
 



XII.  Zasady  finansowania : 
 
-   Koszty  związane  z  przeprowadzeniem  turnieju  pokrywają  organizatorzy . 
-   Koszty  dojazdu  i  wyżywienia  pokrywają  uczestnicy  we  własnym  zakresie . 
 
XIII. Postanowienia  końcowe : 
 
-   Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki, spowodowane złym    
    stanem zdrowia uczestników. 
-   Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów. 
-   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe   
    w trakcie trwania imprezy. 
-   Sekretariat zawodów  czynny będzie  w  godz.  8.15  -  17. 00. 
-   Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zawodów będzie  rozstrzygać   
    Komisja Odwoławcza, złożona z trzech osób (sędzia główny i 2 przedstawicieli 
    organizatorów), po wniesieniu przez zainteresowanego wadium w wysokości 50 zł.   
-  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego   
    regulaminu. 
 
 
 
 
                                                                        Zarząd  Wojewódzki 
                                                                                     Małopolskiego  TKKF 
                                                                                           w  Krakowie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


