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REGULAMIN RAMOWY 
Cyklu otwartych turniejów „GRAND PRIX” MTKKF - CZTE RY PORY ROKU –  

w tenisie stołowym 

                                                                            
I. Cel:  

      Popularyzacja dyscypliny tenisa stołowego wśród mieszkańców Małopolski. Wyłonienie 
najlepszych tenisistów – amatorów, w poszczególnych kategoriach wiekowych w strefach 
eliminacyjnych: Kraków, Nowy Targ, Nowy Sącz, Rabka, Gorlice, Tarnów, Dobczyce, Mszana 
Dolna, Wadowice, Wolbrom, Muszyna, dla rozegrania turnieju finałowego w konkurencjach 
indywidualnych i drużynowych. 

II. Organizatorzy i współorganizatorzy:  

- Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie, 
- KS „Bronowianka” w Krakowie. 
- Tarnowskie TKKF – Zarząd Powiatowy w Tarnowie, 
- TKKF Dobczyce, 
- TKKF „Leskowiec” Wadowice, 
- TKKF „Jura” Wolbrom, 
- TKKF „Gorce” Nowy Targ, 
- TKKF „Poprad” Muszyna, 
- TKKF Lubogoszcz – Mszana Dolna, 
- TKKF „Halny” Nowy Sącz 
- TKKF „Spartakus” Gorlice 
- TKKF Rabka 
 
III. Partnerzy:  

Województwo Małopolskie. 
Gmina Miejska Kraków  
 
IV. Termin i miejsce:  
 
     W strefie Kraków cykl rozgrywek „Grand Prix” Małopolskiego TKKF, pod nazwą. „CZTERY 
PORY ROKU”,  trwać będzie od 15. 03. 2014 r. do 6.12. 2014 r. Odstępuje się od prowadzenia 
rocznej, indywidualnej klasyfikacji zawodników, a w ramach całego cyklu rozgrywek odbędą się 
cztery turnieje: w marcu (wiosna), czerwcu (lato), wrześniu (jesień), grudniu (zima); każdy z nich 
będzie oddzielną imprezą z nagrodami. Dodatkowo przewiduje się dwa turnieje okazjonalne. 
Niniejszy Regulamin oraz bieżące informacje o terminach i wynikach poszczególnych turniejów, 
będą dostępne na stronach internetowych: 
- Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego: kozts.pl  
- Małopolskie TKKF: www.tkkf.com  oraz facebook. 

* 
     W pozostałych strefach (Tarnów, Dobczyce, Wadowice, Wolbrom, Muszyna, Nowy Targ, 
Mszana Dolna, Rabka, Nowy Sącz, Gorlice), których bezpośrednim organizatorem są ogniska 
TKKF, rozgrywki trwać będą od 2.01.2014 r. do 16.11. 2014 r. Turniej finałowy odbędzie się 
23.11.2014 r. (niedziela). Ponadto w kwietniu odbędą się XXII Mistrzostwa MTKKF. Imprezy te 
prowadzone będą na podstawie odrębnych regulaminów. 



V. Program turniejów Grand Prix - Cztery pory roku  

Godz. 8.00 – 8.45      przyjmowanie zgłoszeń, 
Godz. 8.45 – 9.00      losowanie,   
Godz. 9.15 – 12.15    gry, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

VI. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:   

1. Prawo udziału w imprezach mają: 
- dzieci, młodzież i dorośli (kobiety i mężczyźni) nie zrzeszeni w PZTS, 
- czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek, 
- zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia, 
- byli zawodnicy I, II i III ligi, nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2013 r. 
2. Wpisowe do zawodów w strefie krakowskiej, płatne w miejscu imprezy, wynosi: 
- dzieci i młodzież do lat 15  -    7 zł, 
- dorośli          -  12 zł, 
- debel              -  24 zł od pary.  
3. W przypadku uczestnictwa w turniejach młodzieżowych grup zorganizowanych z ognisk 
TKKF, Klubów i innych jednostek organizacyjnych, od pięciu osób wzwyż, wpisowe do turnieju 
wynosić będzie 5 zł od osoby. 
4. Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe. 
5. W zgłoszeniu należy podać: 
- imię i nazwisko, 
- datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), 
- kogo reprezentuje (Ognisko, Klub, Stowarzyszenie). 
 
VII. Sposób przeprowadzenia turniejów:  

W grach indywidualnych zawody odbędą się w kat. wiekowych kobiet i mężczyzn. 
1. Kategoria mężczyzn  - do 10 lat            (urodzeni w 2004 roku i młodsi),  
                                        - 11 – 15 lat        ( ur. w latach 2003 – 1999), 
                                       - 16 – 59 lat        (ur. w latach 1998 – 1955), 
                                        - 60 lat i starsi     (ur. w latach 1954 i starsi), 
                                  
2. Kategoria kobiet:         - do 10 lat          (ur. 2004 i młodsze),   
                                        - 11 – 15 lat       (  2003 – 1999), 
                                        - 16 lat i starsze ( 1998 i starsze). 

Uwaga ! Daty urodzenia podane w nawiasach oznaczają początek i koniec danego przedziału 
wiekowego. Takie przedziały wiekowe przyjęto w TKKF. 

3. W każdej kategorii wiekowej mężczyzn musi być co najmniej 6 zawodników. W przypadku 
mniejszej ilości zawodników kategorie wiekowe mogą być łączone. 

4. Gry deblowe systemem open – wg uznania Organizatora. 

     Gry prowadzone będą zgodnie z przepisami PZTS, piłeczkami organizatorów – system 
rosyjskim (do dwóch przegranych spotkań i trzech wygranych setów), pierwszy z przodu tabeli 
wygrywa turniej – obowiązują dwa punkty przewagi. W przypadku dużej ilości zgłoszonych 
zawodników system może ulec zmianie. 



VIII. Sędziowie:   

Sędzią głównym zawodów jest sędzia PZTS i sędziowie pomocniczy. Przy stołach sędziują 
zawodnicy, nie biorący udziału w danym momencie w grze. Zawodnik wygrywający swoją grę 
przekazuje piłeczkę do stolika sędziowskiego. 

IX. Klasyfikacja ko ńcowa:  

1. Indywidualna:  W poszczególnych strefach klasyfikacja indywidualna prowadzona jest wg 
uznania Organizatora. W strefie Kraków każdy z turniejów „Cztery pory roku” jest oddzielną, 
indywidualną imprezą, nagradzaną we wszystkich kategoriach wiekowych. 
2. Zespołowa:  W strefie Kraków po zakończeniu całego cyklu turniejów „Cztery pory roku” 
prowadzona będzie klasyfikacja na najliczniejszą ekipę, liczona na podstawie łącznej ilości 
uczestników danej ekipy z wszystkich turniejów. 
3. Gry deblowe : W każdym turnieju jest możliwość rozegrania turnieju par deblowych, 
w przypadku zgłoszenia się przynajmniej czterech chętnych par – turniej open.  

X. Nagrody:  

1. W strefie Kraków we wszystkich turniejach „Czterech pór roku” nagrody przyznawane będą w 
każdej z kategorii i grup wiekowych, w zależności od możliwości finansowych Organizatora. W 
klasyfikacji zespołowej na najliczniejszą ekipę, liczoną po zakończeniu cyklu turniejów, pierwsze 
trzy zespoły otrzymują pamiątkowe puchary. 

XI. Badania lekarskie i ubezpieczenie : 

- każdy uczestnik musi mieć aktualne badania lekarskie lub wypełnione oświadczenie o stanie 
zdrowia, a dzieci i młodzież do lat 18 zgodę rodziców lub opiekunów. 
- organizator ubezpiecza uczestników turnieju od nieszczęśliwych wypadków, 
- organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników. 
 
XII. Zasady finansowania:  
 
Koszty organizacji imprezy pokrywają bezpośredni organizatorzy wg odrębnych zasad, a koszty 
dojazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.  

XIII. Postanowienia ko ńcowe:  

1. Organizatorzy ubezpieczają zawodników w zakresie NNW. 
2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za straty materialne, powstałe w trakcie imprezy. 
3. Wszystkie sprawy sporne, wynikłe podczas zawodów, będzie rozstrzygać Komisja 
Odwoławcza, złożona z trzech osób (sędzia gł. i dwóch przedstawicieli Organizatorów), po 
wniesieniu wadium w wysokości 50 zł przez zainteresowanego. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 
5. Wszystkie Turnieje Grand Prix - Cztery pory roku, Mistrzostwa MTKKF i turniej finałowy 
Grand Prix odbędą się na obiektach KS Bronowianka przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie. 

 
       Zarząd Wojewódzki 
      Małopolskiego TKKF 
            w Krakowie  


