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Wodzisław Śląski dn. 02.05.2017 r. 

 
KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY 
                TKKF „RELAKS” 
           w Wodzisławiu Śląskim 
 NIP: 6471774365 REGON: 271707732 

 

 
 
 
 
 

   

 
REGULAMIN XXVII TURNIEJU GRAND PRIX WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  

w TENISIE STOŁOWYM 2017 r. 
 

 

   Kluby KRS TKKF „RELAKS” oraz KS TKKF „KARLIK” organizują tradycyjny cykl 

turniejów Grand Prix Wodzisławia Śląskiego w tenisie stołowym dla weteranów  

i zawodników niezrzeszonych i zrzeszonych do III ligi włącznie. 

 

   Patronat nad turniejem objął Prezydent Miasta Wodzisław Śląski  

Pan  Mieczysław Kieca.  

 

Miejsce turnieju: Gimnazjum nr 2 im. Ziemi wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim  

ul. 26 Marca 66 (hala sportowa). 

 

Terminy: Początek o godz. 10.oo w następujących terminach: 07 maj (niedziela)  

i 03 czerwca (sobota) oraz we wrześniu i październiku br. Terminy turniejów jesiennych 

zostaną uściślone w terminie późniejszym po ustaleniu możliwości wykorzystania hali 

sportowej. 

 

   Sędzią Głównym XXVII Grand Prix będzie Wojciech Kaptur. 

 

Punktacja: Każdy turniej będzie punktowany wg poniższych zasad: 

1m-40p, 2m-38p, 3m-36p, 4m-34p, 5m-32pkt, 6m-30 pkt, 7m-28pkt, 8m-26 pkt,  

9-12 miejsce po 24 pkt, 13-16 miejsce po 20 pkt, 17-24 miejsce po 16 pkt, 25-32 miejsce 

po 10 pkt, 33 miejsce i wyżej po 8 pkt. 

 

Do końcowej klasyfikacji zalicza się punkty z 3 najlepszych turniejów. 
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O końcowej klasyfikacji decyduje: 

 ilość punktów z 3 turniejów, 

 przy równej ilości punktów decydują zajęte wyższe miejsca, 

 bezpośrednie pojedynki, 

 dodatkowy mecz. 

 

Kategorie wiekowe: 

I - do 15 lat (rocznik 2002 i młodsi) 
II - od 16 do 35 lat (rocznik 2001 – 1982) 
III - od 36 do 59 lat (rocznik 1981-1958) 
IV – od 60 lat (rocznik 1957 i starsi) 
V – kategoria kobiet (bez ograniczeń wiekowych) 
VI – OPEN - mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego 
VII – OPEN – obejmująca wszystkie kategorie. 
 

W przypadku gdy w którejkolwiek kategorii zgłosi się czterech lub mniej kandydatów  

do rozgrywek, turniej w tej kategorii się nie odbędzie. Zawodnicy zostaną przeniesieni 

do kategorii wyższej lub niższej w zależności od liczby uczestników w sąsiednich 

kategoriach wiekowych. 

 

System rozgrywek: 

Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów PZTS mieszanymi systemami  

w zależności od ilości uczestników. 

Rozstawienia zawodników będą następować wg następujących zasad: 

- w pierwszym turnieju bez rozstawienia zawodników 

- w kolejnych na podstawie wyników po ostatnim turnieju. 

Rozgrywki odbywają się piłeczkami dostarczonymi przez organizatora, który czuwa nad 

przestrzeganiem regulaminu i przyjmuje ewentualne reklamacje zawodników. 

 

Przy systemie do 2 przegranych od „ tyłu „ tabeli można zająć 3-cie miejsce. 

Za niesportowe zachowanie zawodnik może zostać ukarany, do wykluczenia z zawodów 

włącznie. Każdy zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie oraz 

potwierdzić podpisem na liście startowej oświadczenie o zdolności do gry. 
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Opłaty, nagrody i dyplomy: 

W turnieju zawodnik opłaca startowe za jedną kategorię w wysokości 15 zł. Za udział  

w dwóch kategoriach opłata wynosi 20 zł. Członkowie Klubów TKKF „RELAKS”  

i “KARLIK” z opłaconą składką członkowską płacą 10 zł za jedną kategorię za udział 

w dwóch kategoriach opłata wynosi 15 zł, młodzież szkolna do lat 18 - 5 zł - za każdą 

kategorię.  

 

W czasie otwarcia każdego z cyklu turniejów począwszy od drugiego, odbędzie się 

ceremonia uhonorowania dyplomami trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii 

z turnieju poprzedniego. 

 

Na zakończenie całego cyklu rozgrywek w każdej kategorii dla pierwszych  

3 zawodników zostaną wręczone statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe,  

a za 4 miejsca dyplomy. Ponadto uhonorowani oddzielnie będą, najstarszy i najmłodszy 

uczestnik turnieju. 

 

Zgłoszenia do turnieju: Zgłoszenia do turnieju można dokonywać drogą mailową na 

adres tkkf.relaks@gmail.com (podając imię i nazwisko, przynależność klubową lub 

nazwę miejscowości oraz rok urodzenia, wskazanie, w jakich kategoriach wiekowych 

nastąpi start). Można też wcześniej dokonać wpłaty startowego na konto -  

BANK BGŻ BNP PARIBAS Oddział Wodzisław Śląski nr:  

 
86 2030 0045 1110 0000 0253 3070 

 
Potwierdzenia dokonanego zgłoszenia drogą mailową jak również zgłoszenia  

i opłaty startowego można dokonać w dniu turnieju do godziny 09.50. 

 
 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu. 

 
Organizatorzy 


