
 

 
 

Regulamin Grand Prix Bielska-Białej 2023 

 

1. Cel. 

a) popularyzacja tenisa stołowego, 

b) promocja miasta Bielska Białej , 

c) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

d) popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji. 

 
2. Organizator: 

Bielsko Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

3. Termin i miejsce I turnieju Grand Prix: 

-28.01.2023r. (sobota, ) - kat żaków/czek, młodzików/czek, kadetów/tek i juniorów/rek Hala 
Victoria ul. Bratków 16, 43-300 Bielsko-Biała  

-29.01.2023r. (niedziela) – kat. seniorów, weteranów 40-49lat, 50-59lat, 60-69lat, 70 lat i więcej 

 

II Grand Prix kwiecień 2023r. 

 

III Grand Prix październik 2023r. 

IV Grand Prix grudzień 2023r. 

Uwaga: daty mogą ulec zmianie ze względu na dostępność hali sportowej 

 

4. Kategorie młodzieżowe: 

a) żacy/czki rocznik 2012 i młodsi 

b) młodzicy/czki rocznik 2010-2011 
b) kadeci/ ki rocznik 2008-2009 

c) juniorzy/ki rocznik 2005-2007 
 

Kategorie dorośli: 

a) seniorzy /open / 

c) weterani 40-49 lat 

d) weterani 50-59 lat 

e) weterani 60-69 lat 
f) weterani 70 + 

 

5. Klasyfikacja Generalna: 

W klasyfikacji Generalnej będą uwzględnieni zawodnicy, którzy wystartują w min. w 3 z 4 

turniejów. 

W klasyfikacji Generalnej Grand Prix będą sumowane punkty z 3 najlepszych turniejów, zdobyte w 

danej kat. wiekowej. W przypadku 2 lub więcej zawodników, którzy otrzymają taką samą ilość pkt. 

o wyższym miejscu zadecyduje wyższe miejsce lub miejsca w poszczególnych turniejach. 



6. System rozgrywek: 

W zależności od ilości uczestników w danych kategoriach. 

 

7. Zgłoszenia: 

W dniu turnieju od godz: 9.00-9.45 wraz z opłatą wpisowego dokonaną w dniu zawodów. Rozpoczęcie 

gier po zakończeniu zgłoszeń o 10.00. 

 

8. Zasady finansowania: 

a) wpisowe do turnieju wynosi: dzieci i młodzież: młodzicy/ki, kadeci/ki, juniorzy/ki) 10zł w 

jednej kat., 15zł w dwóch kat. 

b) osoby dorosłe (seniorzy/ki, weterani) 15zł w jednej kat., 20zł w dwóch kat. 

c) koszty organizacyjne turnieju (hala, sędzia, nagrody) pokrywają organizatorzy. 
 

9. Nagrody: 

a) w 4 turniejach Grand Prix Bielska-Białej 2023, w kat. młodzieżowych za miejsca 1,2,3 medale i 

dyplomy, w kat. seniorów/ek za miejsca 1,2,3 puchary i dyplomy a w kat. weteranów statuetki i 
dyplomy. 

b) w Klasyfikacji Generalnej Grand Prix Bielska-Białej sezon 2023, w kat. młodzieżowych, 

seniorzy, weterani miejsca 1,2,3 – puchary i dyplomy 

 
10. Postanowienia końcowe: 

a) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia 

zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i 

odzieży, 

b) zawodnicy powinni mieć sprzęt sportowy: ubiór, obuwie, rakietkę. 

c) zostałam/em poinformowana/y, że zajęcia/zawody sportowe organizowane przez Bielsko-Bialski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji będą utrwalane za pomocą zdjęć i nagrań video a także zamieszczane 

w celach informacyjno-promocyjnych na stronach internetowych Bielsko-Bialskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji oraz profilach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora 

i wyrażam/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

moich danych w postaci wizerunku. 

d) w sprawach rozgrywek można kontaktować się z organizatorem Dział Organizacji Imprez: 

marek.gracz@bbosir.bielsko.pl lub romuald.wojtulewski@bbosir.bielsko.pl 

e) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, 

f) interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

 

Organizator 

Marek Gracz 

Kierownik Działu Organizacji Imprez 
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