
 

 

REGULAMIN 

TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

O PUCHAR BURMISTRZA RYCHWAŁA  

 

 

I. CEL  
1. Popularyzacja gry w  tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy Rychwał. 

2. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego doskonalenia swoich umiejętności                              

w warunkach rywalizacji sportowej.  

3. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników. 

4. Rozwijanie w ramach profilaktyki problemowej różnych zainteresowań wśród 

społeczności lokalnej oraz promocja zdrowego stylu życia, aktywnego 

wypoczynku, a także alternatywnych form spędzania wolnego czasu.  

5. Promocja gminy Rychwał. 

 

 

II. ORGANIZATORZY 
1. Burmistrz Rychwała. 

2. Gminna Rada Sportu. 

 

III.     TERMIN I MIEJSCE 
1. 24 lutego 2018 r. o godz. 13:00, zgłoszenia uczestników w godz. 12:00 – 12:30. 

2. Hala widowiskowo-sportowa w Rychwale. 

 

IV. UCZESTNICTWO 
1. Prawo do udziału w turnieju tenisa stołowego mają mieszkańcy gminy Rychwał, 

którzy będą rywalizowali  w następujących kategoriach: 

 rocznik 2005 i młodsi 

 roczniki 2000-2004 

 19-29 lat 

 30 - 40 lat 

 41-50 lat 

 powyżej 50 lat 

 kobiety do lat 16 

 kobiety powyżej 16 lat 

    

Uczestnicy turnieju muszą posiadać dokument tożsamości potwierdzający miejsce 

zamieszkania na terenie gminy Rychwał.  

2. Dopuszcza się udział w Turnieju zawodników spoza gminy Rychwał dla których 

wyodrębnia się oddzielną kategorię OPEN bez limitu płci i wieku. 

3. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat są zobowiązaniu uzyskać pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w turnieju (załącznik do regulaminu). 

4. Osoby biorące udział w turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych wyłącznie do celów turnieju (w tym publikacji prasowej).                            

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, zgodę wyraża rodzic lub opiekun. 

5. Wszystkich zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe. 

6. Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki. 



 

 

7. Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane będą w dniu odbywania się 

Turnieju w godz. 12:00 - 12:30 w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale. 

8. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny. 

9. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy 

zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik staruje na własną 

odpowiedzialność. 

11. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów 

ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju. 

12. Szczegółowe informacje dotyczące turnieju omówione zostaną przed jego 

rozpoczęciem. 

13. Zgłoszenie udziału w turnieju oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację 

warunków niniejszego regulaminu. 

 

V. ROZGRYWKI 

1. Rozgrywki przeznaczone są zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. 

2. Celem rozgrywek jest wyłonienie najlepszych zawodników w konkurencjach 

indywidualnych w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety 

i mężczyzn. 

3. W grupie mężczyzn (mieszkańcy gminy Rychwał) turniej zostanie rozegrany  

z podziałem na  następujące kategorie wiekowe: 

I GRUPA – rocznik 2005 i młodsi 

II GRUPA – roczniki 2000-2004 

III GRUPA – 19 –  29 lat 

IV GRUPA – 30 – 40 lat  

V GRUPA – 41 – 50 lat 

VI GRUPA – powyżej 50 lat 

4. W grupie kobiet (mieszkanki gminy Rychwał) turniej zostanie rozegrany                   

z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 

I GRUPA – do 16 lat 

II GRUPA – powyżej 16 lat 

5. Dla zawodników niebędących mieszkańcami gminy Rychwał przewidziano 

kategorię „OPEN” - bez limitu płci i wieku. Uczestnicy turnieju powyżej 18 roku 

życia spoza terenu gminy Rychwał wnoszą opłatę wpisowego w wysokości 10,00 zł. 

6. W rozgrywkach mogą brać również udział osoby pełniące funkcję sędziego 

rozgrywek z zastrzeżeniem, że sędzia biorący udział w rozgrywkach nie może być 

sędzią w swojej kategorii wiekowej. 

 

VI. NAGRODY 

1. W grupie mężczyzn zdobywcy miejsc I, II i III w każdej kategorii wiekowej 

otrzymają puchary oraz dyplomy.  

2. W grupie kobiet uczestniczki za zdobycie miejsc I, II i III w każdej kategorii 

wiekowej otrzymują puchary oraz dyplomy. 

3. W kategorii OPEN dla zawodników niebędących mieszkańcami gminy Rychwał 

zdobywcy miejsc I, II i III otrzymują puchary oraz dyplomy. 

 

                                                                                                     Organizatorzy 

 



 

 

  

 

 
 

      Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka                                                                                

w Turnieju Tenisa Stołowego 

o Puchar Burmistrza Rychwała  

.......................................................... 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna  

..........................................................  

adres  

..........................................................  

tel. kontaktowy  

..........................................................  

PESEL dziecka  

 

Oświadczenie 
 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ............................................................................... 

W Turnieju Tenisa Stołowego, który odbędzie się w dniu 24 lutego 2018 r.,  

w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach.  

 

...........................                                                                                     .......................................  
          data                                                                                                                         podpis rodzica/opiekuna  

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka                                                                                

w Turnieju Tenisa Stołowego 

o Puchar Burmistrza Rychwała  

 
.......................................................... 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna  

..........................................................  

adres  

..........................................................  

tel. kontaktowy  

..........................................................  

PESEL dziecka  

 

Oświadczenie 
 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ............................................................................... 

W Turnieju Tenisa Stołowego, który odbędzie się w dniu 24 lutego 2018 r.,  

w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach.  

 

...........................                                                                                     .......................................  
          data                                                                                                                        podpis rodzica/opiekuna  

Załącznik nr 1  
do Regulaminu  Turnieju Tenisa 

Stołowego o Puchar Burmistrza Rychwała  


