
REGULAMIN 
MISTRZOSTW DZIELNIC MIASTA ŻORY  

W TENISIE STOŁOWYM 
 
1.CEL  
Popularyzacja tenisa stołowego jako jednej z form rekreacji fizycznej. 
 
2.ORGANIZATOR 
Organizatorem turnieju jest Klub Sportowy „Ogniwo” Rogoźna – Żory przy współpracy  
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Żorach, 
 
3. MIEJSCE I TERMIN: 
Hala Sportowa MOSiR przy ul. Folwareckiej 10 w Żorach 
26.04.2015 (niedziela) godz. 17 00 (godz. 16 45 zebranie organizacyjne) 
 
4. UCZESTNICTWO: Prawo startu w Mistrzostwach Dzielnic mają pełnoletni mieszkańcy Żor – amatorzy - 
osoby nieposiadające aktualnej licencji Polskiego Związku Tenisa Stołowego.  
 
5. KATEGORIE 
Uzależnione od ilości zgłoszeń. 
 
6.UBEZPIECZENIE 
Każdy uczestnik zgłoszony w terminie do dnia 23.04.2015 zostanie objęty ubezpieczeniem NNW 
 
7.ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane będą na stronie www.mosir.zory.pl  
lub w kasie hali sportowej przy ul. Folwareckiej do dnia 23.04.2015 do godz. 15.30 
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz nazwę reprezentowanej 
dzielnicy. Szczegóły dot. regulaminu pod numerem tel. 604201255 
 
8. PRZEPISY 
Mistrzostwa Dzielnic prowadzone będą w oparciu o aktualne przepisy i regulaminy PZTS.  
Zawodnicy sami sędziują rozgrywane przez siebie mecze z zachowaniem przepisów PZTS.  
Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Sprawy sporne dotyczące spraw 
merytorycznych rozstrzygają organizatorzy.  
 
9. NAGRODY 
Organizator przewiduje: 
- w klasyfikacji indywidualnej (za miejsca I-III) pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 
- w klasyfikacja drużynowa (za miejsca I-III) pamiątkowe dyplomy i puchary. 
Wręczenie nagród dla zwycięzców nastąpi po zakończeniu Mistrzostw. 
 
10. SYSTEM ROZGRYWEK 
System rozegrania Mistrzostw uzależniony jest od ilości zgłoszeń.  
Przed rozpoczęciem zawodów nastąpi losowanie zawodników. 
System pucharowy do dwóch porażek (tzw. rosyjski) lub grupowy (tzn. każdy z każdym  
w grupie), a w dalszej fazie pierwsze miejsca z każdej grupy, drugie miejsca, itd. 
O klasyfikacji w grupach decyduje: 
 

a) ilość zwycięstw,  
b) różnica setów, 
c) ilość wygranych setów 
d) ilość przegranych setów 
e) bezpośredni pojedynek. 

 
Nie przystąpienie do gry w ciągu 5 minut po wywołaniu zawodnika do stołu oznacza walkower.  
 

http://www.mosir.zory.pl/


11. PUNKTACJA MISTRZOSTW 
Suma punktów uzyskanych przez czterech najlepszych zawodników z każdej dzielnicy decyduje o 
klasyfikacji dzielnic. 
Klasyfikacja indywidualna: 
1 miejsce -100 pkt, 2 – 95 pkt., 3-90pkt., 4-86 pkt., 5-82 pkt., 6-78 pkt., 7-74 pkt., 8-70 pkt., 9-67 pkt., 10-
64 pkt., 11-61 pkt., 12-58 pkt., 13-55 pkt., 14-52 pkt., 15-50 pkt., 16-48 pkt.,  
17-46 pkt., 18-44 pkt., 19-42 pkt., 20-40 pkt., 21-39 pkt., 22-38 pkt. …  
(kolejne miejsca minus 1 pkt).  
 
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Zdarzenia i sytuacje nieprzewidziane w w/w regulaminie rozstrzyga Organizator.  
Organizator zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych. 
 


