
 18. Regulamin turnieju w Tenisie Stołowym  
o  Puchar SM „Nowa” 

  

1. Turniej odbywa się pod patronatem Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „NOWA”. 
2. Turniej odbywać się będzie w hali sportowej „Omega” w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 
Harcerskiej. 
3. Turniej przeprowadzony będzie w grupach wiekowych i dwóch kategoriach, tj.: 
 
I kategoria: kobiety 
Grupy wiekowe: 
- pierwsza -do lat 17 
- druga - od lat 18 
 
II kategoria: m ężczyźni 
Grupy wiekowe: 

- pierwsza - do lat 17 
- druga - od 18 do 35 lat 
- trzecia - od 36 do 54 lat 
- czwarta - powyżej 55 lat 
 
4. Zawodnicy grają do trzech wygranych setów zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTS 
do 11 punktów. 
5. W każdej grupie wiekowej rozgrywki prowadzone są systemem „ka żdy z każdym” , co 
oznacza, że rezygnuje się  
z eliminacji na poszczególnych osiedlach (każde z osiedli może wystawić nieograniczoną 
liczbę uczestników turnieju  
w każdej grupie wiekowej). 
6. O kolejności zajętych miejsc w rozgrywkach w każdej grupie wiekowej decyduje: 
a) ilość wygranych meczy, 
b) różnica w ilości wygranych setów, 
c) różnica małych punktów. 
7. W wypadku gdy dwoje lub więcej zawodników w danej grupie wiekowej uzyska taką samą 
ilość wygranych meczy, setów i małych punktów, rozgrywają oni dodatkowe pojedynki też 
do trzech zwycięstw. 
8. O terminie organizacji turnieju mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez: 
- wywieszenie stosownych ogłoszeń na tablicach klatek schodowych budynków, 
- opublikowanie informacji na stronie internetowej Spółdzielni  
- opublikowanie informacji w biuletynie SM „NOWA”. 
9. Zapisy uczestników przyjmować będą Administracje osiedlowe. 
10. Turniej odbędzie się w miesiącu kwietniu, informacja o terminie turnieju zostanie podana 
w trybie punktu 8. 
11. Uczestnicy turnieju dojeżdżają na miejsce turnieju we własnym zakresie na własny koszt. 
12. Dzieci i młodzież do lat 15 przyjeżdżają na turniej z opiekunami. 
13. Zwycięzcy finałów w każdej grupie wiekowej zostaną nagrodzeni pucharami oraz 
nagrodami. 



14. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody i dyplomy. 
15. W turnieju nie mogą brać udziału czynni zawodnicy grających w klubach sportowych. 
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie turnieju. 

"Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 76/2004 z dnia 31.03.2004 r.; 
ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 43/2008 z dnia 26.03.2008" 

  

 


