
 

REGULAMIN AMATORSKIEGO 

GRAND PRIX PIEKAR ŚLĄSKICH 2021/2022 

W TENISIE STOŁOWYM 

I. CEL: 

− promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, 

− popularyzacja Tenisa Stołowego w Piekarach Śląskich, 

− udział w rywalizacji o charakterze sportowym. 

II. MIEJSCE: Hala Sportowa MOSiR „Olimpia” ul. Ziętka 60. 

III. GODZINA: 8:30 

IV. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3 

V. UCZESTNICY: − wszystkie chętne osoby które ukończyły 16 lat i legitymują się brakiem 

przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych lub wyrażą pisemną zgodę do udziału w 

zawodach na własna odpowiedzialność, 

− osoby niepełnoletnie (do lat 18) zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub 

opiekunów prawnych na udział w zawodach 

VI. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA: 

− w ramach turnieju mecze rozgrywane będą systemem do dwóch przegranych, 

− poszczególne pojedynki rozgrywane będą do trzech wygranych setów, po dwóch porażkach walka 

o dalsze miejsca do dwóch wygranych setów, 

− poszczególne sety rozgrywane będą do zdobycia 11 punktów przy 2 – punktowej przewadze, 

− rozgrywki prowadzone będą zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego, − 

prowadzone będą tylko gry singlowe, 

− organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względu na liczbę zawodników 

− w turniejach nie ma rozstawionych zawodników przed każdym turniejem rozlosowywane są 

poszczególne pary, które rozpoczynają ze sobą rywalizacje − zostanie rozegrane 5 turniejów z cyklu 

GP Piekar Śląskich 2021/2022. 

- na każdy z turniejów limit osób startujących wynosi 24 !!! 

I Turniej 6 listopada (sobota) 

II Turniej 4 grudnia (sobota) 

III Turniej 15 stycznia (sobota) 

IV Turniej 5 luty (sobota) 



V Turniej 12 marzec (sobota) 

− liczy się suma punktów zdobytych we wszystkich rozegranych turniejach 

− organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozegrania poszczególnych turniejów. Za 

udział w każdym turnieju zawodnicy otrzymują punkty wg schematu: 

1-miejsce 40 pkt 

2-miejsce 37 pkt 

3-miejsce 35 pkt 

4-miejsce 33 pkt 

5-miejsce 32 pkt 

6-miejsce 31 pkt 

7-miejsce 30 pkt 

8-miejsce 29 pkt 

ostatnie miejsce jeden pkt brak uczestnictwa liczony jest jako zero punktów w klasyfikacji i będzie 

wliczony jako najsłabszy wynik. 

VI. PROGRAM: − zapisy przyjmowane są zawsze do czwartku przed samymi zawodami w Dziale 

Promocji i Sportu MOSiR w Piekarach Śląskich w godz 7:30 – 15:30 lub pod nr tel. (32) 768-10-10. 

W dniu zawodów zapisów nie przyjmujemy !!! 

− 10 min po zakończonym meczu finałowym podsumowanie wyników wręczenie dyplomów. 

VII. NAGRODY: − medale oraz puchary dla najlepszych po zakończonym ostatnim turnieju z 

cyklu GP. 

VIII. UCZESTNICTWO: - w turniejach mogą brać udział tylko zawodnicy nie będący zrzeszeni 

w PZTS. 

IX. UWAGI KOŃCOWE: − w przypadkach spornych lub nie objętych regulaminem decyzję 

podejmuje upoważniony przedstawiciel organizatora, − ubezpieczenie uczestnicy zawierają we 

własnym zakresie, − uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. INFORMACJE: − 

MOSiR ul. Olimpijska 3, Dział Promocji i Sportu od poniedziałku do piątku w godz 730 – 15 30 tel. 

768-10-10 − na stronie internetowej: www.mosir.piekary.pl 


