
 

 REGULAMIN  
2 TURNIEJU O PUCHAR PREZESA  

POWIATOWEGO PARKU ROZWOJU  
W TENISIE STOŁOWYM 2016 

 
• Planuje się rozegranie cyklu 10 turniejów w kategorii 2001 i starsi  

w okresie od 14 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.  
• Do klasyfikacji generalnej turnieju każdemu zawodnikowi zaliczane będą punkty  

z 10 turniejów, w których zajął najwyższe lokaty. W przypadku gdy dwóch  
lub więcej zawodników uzyska jednakową ilość punktów o wyższym miejscu  
w klasyfikacji końcowej decydować będzie „mistrzowski set” (przez zainteresowanych 
zawodników). Powyższa zasada ustalania miejsc w klasyfikacji generalnej dotyczy tylko 
pierwszej „dziesiątki.”  
Zawodnicy na pozostałych miejscach mogą być klasyfikowani ex aequo. 

• Podstawą do rozstawienia zawodników w pierwszym turnieju będzie losowanie. 
Rozstawienie zawodników w drugim turnieju odbędzie się na podstawie wyników 
uzyskanych w pierwszym turnieju, klasyfikacja łączna po dwóch turniejach stanowić będzie 
podstawę do rozstawienia w trzecim turnieju i itd. 

 
• Zasady przeprowadzenia turnieju:   
 

do 50 zgłoszeń  
(10 grup po 5 – ciu zawodników gra systemem każdy z każdym), zawodnicy  
z miejsc 1 i 2 z każdej grupy utworzą finałową „20” grającą systemem rosyjskim  
do miejsca 3 (tabela na 24), pozostali zawodnicy utworzą grupę „turnieju pocieszenia” grającą 
systemem rosyjskim do miejsca 3 (tabela na 32) 

 
• W każdym turnieju głównym wyłaniane będą następujące miejsca:   

1m. – 40 pkt, 2m – 35 pkt , 3-4m – 30 pkt, 5-8m– 25 pkt, 9-12m – 20 pkt  
13-16m -17 pkt, 17-24m– 15 pkt,   
 

• W każdym turnieju pocieszenia wyłaniane będą miejsca; 
1m. – 13 pkt, 2m – 11 pkt , 3-4m – 9 pkt, 5-8m– 7 pkt, 9-12m – 5 pkt  
13-16m -3 pkt, 17-30m– 1 pkt,   

 
powyżej 50 zgłoszeń  
rozgrywki na tabeli systemem rosyjskim do trzech wygranych setów 
( do dwóch wygranych z lewej części tabeli) do miejsca 3  
Zasady punktacji do przedziału 13-16 jak wyżej,  
przedział  25-32m- 12 pkt, 33-48m -8 pkt, 49-64m -4 pkt, 65-96m -2 pkt. 
 

• Zawodnicy w pierwszej „szóstce” klasyfikacji generalnej otrzymają dyplomy  
i nagrody rzeczowe o zwycięzca Puchar Prezesa Powiatowego Parku Rozwoju 
 

         Sprawy organizacyjne: 
 

• uczestników turniejów obowiązuje posiadanie stroju sportowego oraz obuwia sportowego  
• turnieje zostaną rozegrane zgodnie z przepisami i regulaminem PZTS 
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione bądź skradzione 
• organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Obowiązek ubezpieczenia zgodnie z art. 52 Ustawy o Kulturze Fizycznej z dnia 19.01.1996 r. 
spoczywa na uczestniku turnieju 

• organizator rozstrzyga wszelkie kwestie sporne  
 


