
REGULAMIN  IX  INDYWIDUALNYCH  MISTRZOSTW  ŚLĄSKIEJ  LIGI  AMATORÓW 

23 kwiecień 2017 r. - Chorzów 

 

CEL TURNIEJU: 

Popularyzacja tenisa stołowego na terenie Śląska, podnoszenie umiejętności sportowych oraz 
wyłonienia najlepszych zawodników i zawodniczek w różnych kategoriach wiekowych. 

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW: 

Zawody zostaną rozegrane o okresie 8 do 23 kwietnia 2017 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Integracyjnych w Chorzowie. Turniej zostanie przeprowadzony na 9 stołach. 

UCZESTNICTWO: 

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy uczestniczyli lub aktualnie uczestniczą w 
rozgrywkach  Śląskiej Ligi Amatorów (spełniający warunki gry w ŚLAiW) w sezonie 2016/2017. 
Uczestnicy turnieju powinni posiadać aktualne badania lekarskie lub oświadczenie o dobrowolnym 
starcie w turnieju. 

KATEGORIE WIEKOWE: 

Turniej rozgrywany będzie w następujących kategoriach: 

- Kategoria A    - Zawodnicy do 40 roku życia (rocznik 1977 i młodsi) 

- Kategoria B    - Zawodnicy od 41 do 55 roku życia (rocznik 1962-1976) 

- Kategoria C    - Zawodnicy pow. 55 roku życia (rocznik 1961 i starsi) 

- Kategoria D    - Indywidualne Mistrzostwa I, II i III Ligi - open 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

Zawody w kategoriach wiekowych rozegrane zostaną system do dwóch przegranych meczów do 3 
wygranych setów (3:1, 3:1, 3:2) do 11 punktów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu 
rozgrywania turnieju. W pierwszych rundach w ramach możliwości nie będą mogli się spotkać 
zawodnicy z jednego klubu. 

ROZSTAWIENIE: 

Zawodnicy w poszczególnych kategoriach zostaną rozstawieni wg miejsc w klasyfikacji indywidualnej 
zajętych w swoich ligach w sezonie 2016/2017. 

WPISOWE DO ZAWODÓW: 

- wpisowe do zawodów wynosi 10 zł od kategorii, każdy zawodnik może zagrać w dwóch turniejach 
(kategoria wiekowa, kategoria open). 

 



PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM TURNIEJU: 

 

do 9.45    - potwierdzenia udziału w turnieju, 

 9.50        - losowanie gier,    

10.00       - rozpoczęcie gier w kategoriach A i B 

11.00       - rozpoczęcie gier w kategoriach C           

12.30       - rozpoczęcie gier w kategorii D 

Około godz. 15.00 - zakończenie zawodów - wręczenie pucharów, medali i nagród rzeczowych.        

 

NAGRODY: 

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są puchary, a ponadto dla pierwszych trzech 
zawodników w każdej kategorii ufundowane zostaną upominki. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

We wszystkich kwestiach spornych oraz sytuacjach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje 
Sędzia główny i Organizator zawodów! 

 

ORGANIZATORZY: 

UM Chorzów 

UKS Chorzów 

Śląski Związek Tenisa Stołowego 

 


