
 

 

 

 
1. Cel: 

REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

VII OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ – RAKIETKA 
DESKA 

„Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany deski świat” 

- popularyzacja tenisa stołowego 
- aktywne spędzanie czasu wolnego 
- integracja środowiska 
- promocja miasta Bielsko-Biała 

 

2. Organizator: 

-Beskidzkie Integracyjne Stowarzyszenie Tenisa Stołowego w Bielsku-Białej 
-Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

3. Termin i miejsce: 

- zawody zostaną rozegrane w dniu 11 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 
- hala sportowa OSR „Victoria” ul . Bratków 16, 43-300 Bielsko-Biała (woj. śląskie) 

 
4. Kategoria OPEN 

 
5.System rozgrywek i przepisy gry: 

- turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych 
- pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 21 pkt / 2:0: 2:1 /, półfinał i finał do trzech 
wygranych setów do 21 pkt /3:0; 3:1; 3:2/ 
- każdy zawodnik będzie serwował 5 razy 
- turniej rozgrywany będzie systemem do 2 przegranych lub grupowym w zależności od 
ilości zgłoszeń 

6. Zgłoszenia i losowanie: 

- zgłoszenia i zapisy od godz.9.00 – 9.45 

- losowanie odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 9:45 

7. Warunki uczestnictwa: 

- opłacenie wpisowego w wysokości 20,00 zł/osoba 
- wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy 
- sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator 
- uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych 

przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni 
- ubezpieczenie zawodników na koszt własny 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów 
- Zawodnik pełnoletni startuje na własną odpowiedzialność a niepełnoletni za pisemną zgodą rodzica 
/opiekuna prawnego/trenera (lub posiada aktualną kartę sportowca) 

8. Organizator zapewnia: 

- stoły San-EI (niebieskie) oraz rakietki typu deska z okładziną czop bez podkładu / zawodnicy grają tylko 
i wyłącznie rakietkami dostarczonymi przez organizatora /, piłeczki 40 mm 
- obsługę sędziowską (sędzia główny) sędziowie stolikowi /zawodnicy –uczestnicy turnieju / 
- nagrody: 

miejsca 1,2,3 puchar i dyplom 
najstarszy i najmłodszy uczestnik statuetka i dyplom 
najlepsza zawodniczka turnieju 

- w miarę pozyskania sponsorów miejsca 1-6 nagrody rzeczowe w postaci bonów. 
 

9. Uwagi końcowe 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
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