
Regulamin  „ II Mistrzostw Gminy Radomin w tenisie stołowym”

1. Przepisy gry:
a) W trakcie  turnieju  obowiązują  przepisy PZTS z  wyjątkiem długości  meczu.  Ilość

rozgrywanych setów będzie uzależniona od liczby zgłoszonych graczy.
b) Zawodnik zostanie dopuszczony do rozgrywek jeżeli stawi się  punktualnie w miejscu

rozgrywania turnieju.
          
2. Kategorie: 

Kat. I Dziewczęta – klasy IV –VI szkoły podstawowej

Kat. II Chłopcy – klasy IV –VI szkoły podstawowej

Kat. III Dziewczęta – wiek gimnazjalny

Kat. IV Chłopcy – wiek gimnazjalny

Kat. V Kobiety – kategoria open od 18 lat

Kat. VI Mężczyźni – kategoria open od 18 lat

3. Zgłoszenia:
a) zawodnicy kategorii I, II, III, IV zgłaszają się poprzez dostarczenie pisemnej zgody na

udział w turnieju podpisanej przez rodzica lub opiekuna. Podpisane zgody należy 
składać u organizatora – Sławomir Rożek bądź u nauczycieli wychowania fizycznego 
w danej szkole. Zgody zostaną dostarczone do wszystkich szkół na terenie Gminy 
Radomin

b) zawodnicy kategorii V i VI zgłaszają się telefonicznie pod numer telefonu797-189-
920 – Sławomir Rożek

c) termin zgłoszeń upływa 01.02.2016r. o godz. 12.00
d) w turnieju mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Radomin
e) zawody w danej kategorii odbędą się jeżeli zgłosi się 6 lub więcej zawodników, w 

przeciwnym razie rozgrywki zostaną odwołane
f) w dniu 02.02.2016r. na stronie internetowej www.radomin.pl zostaną ogłoszone listy 

startowe każdej kategorii

4. Nagrody:
a) dla każdego uczestnika zawodów przewidziany jest pamiątkowy medal, a dla 

zwycięzców poszczególnych kategorii puchary

5. Informacje od organizatora:

a) Zawodnicy mogą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków 
związanych z udziałem w turnieju we własnym zakresie. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu odniesionych kontuzji bądź innych zdarzeń wynikłych z 
uczestnictwa w rozgrywkach w drodze na zawody i w drodze powrotnej.

b) Dojazd na zawody i powrót z zawodów zawodnicy organizują we własnym zakresie



c)      Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w 
zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie 
i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. 
d)    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej 
interpretacji regulaminu i zasad gry. 
e)    W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator. 

               f) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu

W razie wątpliwości bądź pytań proszę o kontakt: 797-189-920 – Sławomir Rożek


