
 
 

 

REGULAMIN 

XVIII Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym - 2017 
 

I. Cel Mistrzostw: 

 kontynuowanie bogatych tradycji tej dyscypliny sportu w Powiecie Gliwickim, 

 popularyzacja tenisa stołowego, 

 wyłonienie mistrzów i wicemistrzów rozgrywek. 
 

II. Organizator: Powiat Gliwicki 

Współorganizatorzy: Miasto Pyskowice, UKS „Feniks” Pyskowice 
 

III. Termin i miejsce: 

Mistrzostwa odbędą się w niedzielę, 12 listopada 2017 r. w hali sportowej im. Huberta Wagnera 

w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1a. Początek o godz. 1000. 

Program rozgrywek: 

 w kategorii żak/żaczka (ur. 2007 r. i młodsi) – od godziny 1000 

 w kategorii młodzików/młodziczek (ur. 2005 – 2006 r.) –  od godziny 1100 

 w kategorii kadetów/kadetek (ur. 2003 – 2004 r.) – od godziny 1200 

 w kategorii juniorów/juniorek (ur. 2000, 2001 i 2002 r.) – od godziny 1300 

 w kategorii seniorów/seniorek (ur. 1999 r. i starsi) – od godziny 1400 
 

Losowanie odbędzie się 30 minut przed rozpoczęciem rozgrywek w danej kategorii. 
 

IV. Uczestnictwo: 

Mistrzostwa skierowane są do mieszkańców Powiatu Gliwickiego oraz członków Klubów 

Sportowych z terenu Powiatu Gliwickiego. 

Warunkiem uczestnictwa jest: 

 posiadanie ważnego badania lekarskiego lub oświadczenia o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do udziału w zawodach będącego załącznikiem do  niniejszego regulaminu 

(w przypadku osób poniżej 18-tego roku życia podpisanego przez rodziców lub prawnych 

opiekunów) – należy złożyć w dniu zawodów, 

 posiadanie przepisowego sprzętu i stroju sportowego. 

V. Zgłoszenie: 

 w dniu zawodów – 30 minut przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej. 
 

VI. System rozgrywek: 

Pucharowy do dwóch przegranych. 
 

VII. Nagrody i sprawy finansowe: 

 mistrzowie w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują puchary, dyplomy i medale 

 zdobywcy czołowych (trzech pierwszych w danej kategorii) miejsc otrzymują dyplomy i medale, 

 opłaty startowej nie pobiera się. 
 

VIII. Uwagi końcowe: 

1. Mistrzostwa przeprowadzone zostaną na 12 stołach. Rozstawienie zawodników wg klasy 

rozgrywek, ewentualnie listy Śl.O.Z.T.S. 

2. Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem. 

3. Sędziego głównego wyznacza organizator. 

4. Przy stołach sędziują uczestnicy. 

5. Trenerzy i działacze proszeni są o posiadanie obuwia zmiennego. 
 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w powyższej imprezie. 


