
WAKACYJNY CYKL TURNIEJÓW TENISA STOŁOWEGO – DOBCZYCE 2015

REGULAMIN

1. Organizatorem turniejów jest TKKF Dobczyce.
2. Rozgrywki odbywać się będą przez okres wakacji 2015 w każdy czwartek od godziny 17:00

w Dobczycach przy ulicy Podgórskiej 2.
3. Prawo udziału mają osoby niezrzeszone w PZTS oraz zawodnicy grający w ligach do 4 

włącznie.
4. Zawody będą rozgrywane w sali gimnastycznej na 4 stołach treningowych piłeczkami 3 

gwiazdkowymi.
5. W każdym turnieju może wziąć udział maksymalnie 32 zawodników.
6. Zapisy będą przyjmowane mailowo (tenisdobczyce@gmail.com)oraz telefonicznie 

(665 592 269) do 24 godzin przed rozpoczęciem danego turnieju lub do wyczerpania limitu 
miejsc.

7. Każdy turniej będzie rozgrywany w pełni drabinką turniejową na 32 zawodników do 2 
miejsca od tyłu. Za zajęcie poszczególnych miejsc przydzielana będzie określona liczba 
punktów do klasyfikacji końcowej według następującego klucza:

MIEJSCE PUNKTY

1 20

2 18

3 16

4 14

5-8 12

9-12 10

13-16 9

17-24 7

25-32 5

8. Losowanie odbywać się będzie wieczorem, na dzień przed turniejem i każdorazowo będzie 
publikowane w Internecie na stronie www.facebook.com/pingpongliga oraz przesyłane do 
uczestników mailowo. Pierwszy turniej zostanie w całości rozlosowany, natomiast w 
każdym kolejnym, pierwsze cztery osoby z klasyfikacji generalnej będą rozstawione na 
miejscach 1-4, natomiast zawodnicy zajmujący aktualnie w klasyfikacji generalnej miejsca 
5-8 będą rozlosowani w tym przedziale.

9. Zawodnikowi, który dokona zgłoszenia do turnieju, jednakże nie będzie na nim obecny 
zostanie odjęte 10 punktów z klasyfikacji generalnej.

10. Do klasyfikacji generalnej liczy się siedem najlepszych wyników każdego zawodnika.
11. Bieżący stan klasyfikacji generalnej będzie publikowany na dzień po turnieju. 
12. Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w dwóch kategoriach:

- do 18 lat (rocznik 1997 i młodsi)
- powyżej 18 lat (rocznik 1996 i starsi)

13. Nagrodę rzeczową otrzymuje zwycięzca każdego pojedynczego turnieju. Zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej do lat 18 oraz powyżej lat 18 otrzymują 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Przewidziano również nagrodę dla najwyżej 
sklasyfikowanego zawodnika, który nigdy nie posiadał licencji PZTS oraz dla najwyżej 
sklasyfikowanej kobiety. Każdy kto weźmie udział w co najmniej pięciu turniejach 
otrzymuje również upominek.

14. Wpisowe wynosi 12 zł od zawodnika i jest płatne na miejscu przed rozpoczęciem turnieju.
15. Organizator zapewnia również skromny poczęstunek i wodę dla zawodników.
16. Osobą prowadzącą rozgrywki i decyzyjną w sprawach nieujętych w regulaminie jest sędzia 

klasy międzynarodowej Rafał Zlezarczyk. (665 592 269, rafalzlezarczyk@gmail.com)


