
REGULAMIN
OTWARTEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA GRODZISKA WLKP.

11 LUTEGO 2023R.

CEL:
Popularyzacja gry w tenisa stołowego
Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
Promocja gminy
Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności 
w warunkach rywalizacji sportowej.

ORGANIZATORZY:
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim 

TERMIN I MIEJSCE:
Turniej odbędzie się 11.02.2023r (sobota) w grodziskiej hali sportowej przy 
ul. Żwirki i Wigury 1

LIMIT ZAWODNIKÓW:
32 osoby w kategorii indywidualnej
32 pary w kategorii deblowej 

.
KATEGORIE:
open indywidualna 
open Gra podwójna (deble)

Zapisy zawodników odbywać się będą poprzez zgłoszenie na 
emaila: f.brembor@grodzisk.wlkp.pl lub telefonicznie: 61 44 53 059

W zgłoszeniu proszę podać: Imię i Nazwisko, wiek, nr tel. 

mailto:f.brembor@grodzisk.wlkp.pl


SYSTEM ZAWODÓW:

Pierwszy  rozegrany  zostanie  turniej  indywidualny  a  po  nim  deblowy.
Ramowy  program  opublikujemy  po  zgłoszeniu  się  zawodników.  Turniej
zostanie rozegrany w pierwszej fazie systemem grupowym, a w drugiej fazie
systemem  pucharowym.  Set  rozegrany  zostanie  do  11  punktów.  Gra
prowadzona będzie do dwóch wygranych setów. 

NAGRODY:
w kategorii indywidualnej: dyplom, puchar i nagroda rzeczowa, za 
trzy pierwsze miejsca 
w kategorii deblowej: dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe, za 
trzy pierwsze miejsca

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Turniej przeznaczony jest dla zawodników z terenu gminy Grodzisk 
Wielkopolski 
Obowiązuje wpisowe 5 zł w turnieju indywidualnym oraz 8 zł w turnieju 
deblowym od pary.

Organizator zapewni posiłek regeneracyjny 
Podczas turnieju dostępny będzie bufet kawowy 

Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy
Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki
Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i 
organizator
Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów 
ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju
Nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub 
pozostawione w szatni
Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy 
zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną
odpowiedzialność.

Więcej informacji pod numerem 61 44 53 059 - Filip Brembor


