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REGULAMIN
34 Wojewódzkiego Turnieju
w Tenisie Stołowym o Puchar Śląskiego TKKF w Katowicach

22.X.2017 r.
=========================================================
1. Cel Turnieju:
Popularyzacja tenisa stołowego wśród szerokich mas społeczeństwa mieszkańców miast,
wsi i osiedli.
2. Organizatorzy:
Śląskie TKKF w Katowicach, MORiS Chorzów, OTKKF „Chorzów” w Chorzowie.
3. Uczestnictwo:
a) W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni legitymujący się dobrym stanem zdrowia i co
najmniej od 3 lat nie biorą udziału w rozgrywkach Ekstraklasy i I Ligi PZTS, a dla
pozostałych lig co najmniej od 2 lat /decyduje okres posiadania licencji PZTS/, ważność
licencji wygasa z dniem 30. czerwca każdego roku.
b) Wszyscy startujący muszą posiadać aktualne badania lekarskie lub złożyć pisemne
oświadczenie o ich posiadaniu i zdolności do gry w tenisa stołowego.
W przypadku osób niepełnoletnich każdy uczestnik powinien przedłożyć zgodę obojga
rodziców lub opiekuna prawnego na grę w Turnieju.
4. Ubezpieczenie:
Uczestnicy rozgrywek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie
zawodów przez Śląskie TKKF w Katowicach.
5. Przepisy:
Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy PZTS oraz stroje sportowe /koszulka,
spodenki/.
6. Kategorie wiekowe:
1. chłopcy ur. 2002 i młodsi

kategoria

do 15 lat

2. chłopcy ur. 2001 – 1996

kategoria

16 -21 lat

3. mężczyźni ur. 1995 – 1972

kategoria

22–45 lat

4. mężczyźni ur. 1971 – 1962

kategoria

46 -55 lat

5. mężczyźni ur. 1961 i starsi

kategoria

56 lat i starsi

6. kobiety

kategoria

open

7. Rozgrywki:
Turniej Wojewódzki Kobiet i Mężczyzn odbędzie się w dniu 22.10.2017 r. w Chorzowie, Hala
Sportowa MORiS ul. Dąbrowskiego113.
Początek Turnieju o godzinie 10.00.
Potwierdzenie uczestnictwa od godz. 9.00 do 9.45 w dniu zawodów.
%
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8. Turniej i sposób jego rozgrywania:
Turniej rozgrywany będzie systemem ustalonym przez Sędziego Głównego po zamknięciu listy
zgłoszeń w zależności od ilości startujących w danej kategorii wiekowej. Systemem
wyjściowym jest system pucharowy do dwóch przegranych pojedynków z rozegraniem meczów
o miejsca 3 – 8 z tyłu drabinki.
9. Sędziowanie:
Zespół ds. Tenisa Stołowego Śl. TKKF wyznacza do turnieju na Sędziego Głównego kol. Jana
Kaczyńskiego- Sędziego Państwowego. Sędziów liczących wyznacza Sędzia Główny w
zależności od potrzeb.
10. Zgłoszenia:
Zgłoszenia winny zawierać:
Lp- nazwisko imię zawodn.- data urodz.- przynależność organizacyjna
oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej.
Każdy startujący musi posiadać dowód tożsamości /legitymacja szkolna, studencka,
dowód osobisty/.
Każdy indywidualny uczestnik turnieju podczas zapisów w biurze zawodów okazuje dokument
tożsamości ze zdjęciem
Przy zapisach zbiorowych pisemnych zgłoszeń zawodników (do odpowiedniej kategorii
wiekowej) dokonuje i podpisuje kierownik ekipy.
Zgłoszenia do Turnieju przyjmować będą w dniu zawodów od godz. 9.00 do 9.45 w Biurze
zawodów.
11. Nagrody:
a) w punktacji indywidualnej:
za miejsce I-III

Puchar Śląskiego TKKF, medal i dyplom

b) w punktacji drużynowej:
za miejsce I-III

Puchar Śląskiego TKKF i dyplom

za miejsce IV-VIII

Dyplom

12. Przepisy porządkowe:
Za nie podporządkowanie się przepisom zawartym w Regulaminie /w szczególności
dotyczy to pkt 3 /uczestnicy mogą być odsunięci od uczestnictwa w turnieju
w każdej fazie jego trwania.
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13. Punktacja uzależniona od liczby uczestników startujących w danej kategorii:
a) indywidualna:
16 i mniej zawodników:

więcej ni 16 zawodników:

miejsce

1

- 10 pkt

miejsce

1

- 12 pkt

miejsce

2

- 8 pkt

miejsce

2

- 10 pkt

miejsce

3

- 6 pkt

miejsce

3

-

8 pkt

miejsce

4

- 5 pkt

miejsce

4

-

7 pkt

miejsce

5

- 4 pkt

miejsce

5

-

6 pkt

miejsce

6

- 3 pkt

miejsce

6

-

5 pkt

miejsce

7

- 2 pkt

miejsce

7

-

4 pkt

miejsce

8

- 1

miejsce

8

-

3 pkt

miejsce 9 - 12 -

2 pkt

pkt

miejsce 13 – 16 - 1 pkt
b) drużynowa: suma punktów z klasyfikacji indywidualnej zawodników i zawodniczek danej
drużyny z każdej kategorii wiekowej.
14. Postanowienia końcowe:
a/ za przeprowadzenie turniejów odpowiedzialny jest Sędzia Główny powołany
przez Komisję ds. Tenisa Stołowego Śl. TKKF w Katowicach,
b/ istotne sprawy sporne będą rozpatrywane na miejscu i rozstrzygane przez Komisję
Organizacyjną,
c/ Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w sprawach nie objętych niniejszym
Regulaminem,
d/ koszty finansowe na szczeblu wojewódzkim pokrywa Śl. TKKF w Katowicach.
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