
Regulamin VI Turnieju Tenisa Stołowego 

o Puchar Prezydenta Miasta Elbl ąga 

 
I. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 

Elbląga i okolic. 

II. ORGANIZATOR  – Ludowy Klub Sportowy " Mlexer" 

III. WSPÓŁORGANIZATOR – Urząd Miasta Elbląg 

IV. MIEJSCE – Hala Sportowo-Widowiskowa ul.Grunwaldzka 135 Elbląg 

V. TERMIN – 03.09.2017 r. 

godz. 8.00 – 8.45  - zgłoszenia; 

godz. 9.15   - rozpoczęcie gier w kategoriach wiekowych 

godz. 13.00 – 13.30  zgłoszenia do kat OPEN  /lub drogą elektroniczną do dnia 

02.09.2017 – należy na adres mlexer.turniej@gmail.com   

wysłać mail o treści: „Zgłoszenie Open - Imię i Nazwisko - Data 

urodzenia – Klub lub Miasto – Poziom Ligi lub Ranking za 

sezon 2016/17 /zgłoszenie należy póżniej potwierdzić wpłatą 

wpisowego na miejscu i podpisem na liście do godz 13.00/ przy 

zgłoszeniu elektronicznym wpisowe 15 zł“  

godz. 14.00 – uroczyste otwarcie turnieju 

godz. 14.15 – rozpoczęcie turnieju głównego o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga 

(kat OPEN) 

VI. ZGŁOSZENIA  - w dniu zawodów - jak powyżej 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego: 

a. opłata w wysokości 20 zł. jest przyjmowana wraz ze zgłoszeniem, 

b. kategoria do 14 lat wpisowe  10zł., 

c. zawodnicy którzy chcą wystąpić w dwóch kategoriach wpisowe 25 zł, 

d. zawodnicy w celu rozstawienia podają podczas zgłoszenia swój ranking z 

końca sezonu 2016/17 (warunek rozstawienia) 

2. Zawodnicy grający w VI Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta 



Elbląga startują na własną odpowiedzialność z własnym ubezpieczeniem, mając 

na względzie swój stan zdrowia. Zawodnicy potwierdzają ten fakt własnoręcznym 

podpisem na liście startowej przed turniejem, pod tekstem oświadczenia, które 

będzie stanowiło integralną część listy startowej. W przypadku osób 

niepełnoletnich podpis zostaje naniesiony przez opiekuna – rodzica.  

3   Posiadanie sprzętu i stroju sportowego zgodnego z przepisami PZTS. 

4. Do startu w turnieju zawodnicy zgłaszają się osobiście, potwierdzając to podpisem 

na liście startowej.  

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

1. Zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem.Interpretacja regulaminu 

należy do organizatora i sędziego głównego zawodów. Nazwisko sędziego 

zostanie podane w dniu zawodów. 

2. Podział na Kategorie : 

Dzieci - do 14 roku życia (urodzeni w 2003 roku i młodsi); 

Organizator biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń i wiek dzieci -może wprowadzić 

dodatkowe kategorie dzieci, lub dokonać innych zmian w kategorii dzieci 

Juniorzy- roczniki  2000 - 2002  

Seniorzy – 19 - 39 lat [1999 i starsi] – dopuszczeni zawodnicy tylko do III Ligi 

Weterani - 40 – 59 lat [1978-1959]   

Weterani +60 – [ rocznik 1958 - 49 ] 

Weterani +70 – [ rocznik 1948 i starsi] 

Kobiety – grają w poszczególnych kategoriach razem z mężczyznami 

Open -  wszyscy chętni - bez  ograniczeń 

3. Jeden zawodnik może wystąpić w turnieju Open i w dowolnym turnieju z 

podziałem wiekowym. 

4. System rozgrywek zostanie ustalony na podstawie liczby uczestników w 

poszczególnych kategoriach w dniu zawodów. 

5. Zawody zostaną rozegrane piłeczkami plastikowymi: 

 
a. kategoria Open - ITTF PVC 

b. pozostałe kategorie - treningowe PVC 



IX. NAGRODY 

Dzieci   -         miejsca 1-3 nagrody rzeczowe 

Juniorzy  -         miejsca 1-3 nagrody rzeczowe 

Seniorzy   -         miejsca 1-3 Puchary 

Weterani   -         miejsca 1-3 Puchary 

Weterani  + 60   -         miejsca 1-3 Puchary 

Weterani  + 70  -         miejsca 1-3 Puchary 

 

Open - miejsca 1-3 Puchary i nagrody finansowe  

a. I miejsce - 1100zł,  

b. II miejsce - 600zł,  

c. III miejsce - 300zł  

Jednocze śnie w kategoriach wiekowych pocz ąwszy od Seniora i starszych oraz 

w kategorii OPEN organizator przewiduje nagrody rze czowe w postaci bonów 

na zakup obuwia dla najlepszego mieszka ńca Elbl ąga i powiatu Elbl ąg. 

(warunek przedstawienie dowodu to żsamo ści ze wskazaniem zamieszkania). 

Ponadto przewidziano puchary dla najstarszego i naj młodszego zawodnika 

turnieju. 

 

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE 

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu. 

2. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas 

imprezy. 

3. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas imprezy. 

4. Każdy z uczestników imprezy musi mieć własne ubezpieczenie NW. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 

regulaminu 

Prezes LKS "Mlexer" Elblag 

 

Grzegorz Bojanowski 


