
 

 

 
Regulamin 

 
Turniej Tenisa Stołowego 

Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
25.11.2018, godz. 10:00 

(SM „Służew nad Dolinką”, ul. Mozarta 1, 02-736 Warszawa) 
 
1. Organizatorem turnieju jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką.  

2. Miejsce rozegrania turnieju: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką”, ul. Mozarta 1 (V 
piętro), 02-736 Warszawa. 

3. Celem turnieju jest popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez sport (tenis stołowy) jako jedna z 
form rekreacji fizycznej, współzawodnictwa sportowego wśród mieszkańców osiedla „Służew nad 
Dolinką” oraz uczczenie pamięci 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

4. Turniej rozgrywany będzie w terminie określonym w planie imprezy tj. 25 listopada 2018, start o 
godzinie 10:00. Zapisy telefoniczne przed turniejem, pod numerem telefonu: 519 828 537 lub 
osobiście w dniu turnieju od 9:30 do 10:00.  

5. Turniej jest ogólnodostępny, skierowany do amatorów w dwóch kategoriach: kategoria do 18 lat 
oraz kategoria OPEN. 

6. W turnieju mogą brać udział wyłącznie osoby o dobrym stanie zdrowia – na własną 
odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwego wypadku i 
nie zapewnia opieki w postaci ratownika medycznego w dniu turnieju.  

7. Osoby niepełnoletnie (kategoria do 18 lat) mogą uczestniczyć wyłącznie za pisemną zgodą 
opiekuna wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem turnieju. 

8. Organizator nie pobiera opłaty wpisowej od zawodników.  

9. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania turnieju.  

10. Warunkiem udziału w zawodach jest podpisanie w dniu turnieju listy obecności zawodników 
która jest równoznaczna z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem.  

11. Turniej rozgrywany będzie na 5-ciu stołach. Maksymalna ilość uczestników to 40 osób. O udziale 
w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. O rozstawieniu w rundzie wstępnej decyduje losowanie.  

11. Komisja techniczna powołana przed turniejem, ustala system rozgrywek biorąc pod uwagę ilość 
zgłoszonych osób/zawodników.  

12. Organizator nie zapewnia sędziów oraz tablic punktacyjnych podczas turnieju. Zawodnicy sami 
liczą sobie punkty i sędziują swoje mecze.  

13. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwa Komisja Sędziowska powołana przed turniejem. 
Komisja rozstrzyga ewentualne spory pomiędzy zawodnikami.  
 



 
14. Zawodników obowiązuje strój sportowy: koszulka (nie w kolorze białym, gdyż biała piłeczka na tle 
białej koszulki jest mniej widoczna) + spodenki lub dres, zmienne obuwie na gumowej podeszwie, 
własny sprzęt tzn. rakietka do tenisa stołowego.  

15. Organizator zapewnia szatnię, aczkolwiek nie odpowiada za rzeczy w niej pozostawione.  

16. Okładziny na rakietce muszą różnić się kolorami.  

17. Organizator zapewnia nieodpłatnie: wodę, słodką przekąskę oraz ciepłe napoje (kawa, herbata).  

18. Organizator zapewnia strefę odpoczynku (krzesła i stoły) czyli miejsce do np. spożywania 
posiłków.  

19. W miejscu i czasie odbywania się turnieju zabrania się palenia wyrobów tytoniowych i spożywania 
napojów alkoholowych.  

20. Pierwsze trzy miejsca honorowane będą nagrodami.  

21. Najstarszy oraz najmłodszy zawodnik będzie uhonorowany oddzielnie.  

22. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.  
 
23. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju w przypadku nieoczekiwanych 
okoliczności. 
 


