
Regulamin rozgrywek tenisa stołowego kobiet i mężczyzn w ramach ligi 

TKKF na rok 2013 

1. Cel: 

 Popularyzacja tenisa stołowego jako integracyjnej formy sportowo – rekreacyjnej. 

 Wyrobienie nawyku aktywnego wypoczynku. 

 Stworzenie warunków dla sprawdzenia wydolności psychofizycznej organizmu i porównanie 

umiejętności gry w tenisa stołowego z innymi partnerami. 

2. Organizator: 

Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów, 

ul. Bardowskiego 2/5, Rzeszowski komitet Olimpijski. 

3. Termin i miejsce rozgrywek: 

 Rozgrywki prowadzone będą na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr. 4 w Rzeszowie, ul. Rejtana 30. 

 Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się od godz. 8.30 natomiast rozpoczęcie gier o godz. 9.00 

o czym zainteresowani będą powiadamiani przez Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia 

Kultury Fizycznej w Rzeszowie w formie notatki prasowej gazecie codziennej „Nowiny” 

i „Super Nowości”, a w szczególnych wypadkach telefonicznie. 

 Termin rozgrywek – 26.01, 16.02, 16.03, 20.04, 14.09, 19.10, 23.11. 2013r. 

4. Uczestnictwo: 

 Prawo startu w rozgrywkach mają osoby nie zarejestrowane w Podkarpackim Okręgowym 

Związku Tenisa Stołowego po dniu 1 stycznia 2010r. 

 Zawodnik zgłoszony na pierwszym turnieju przynależny do danej drużyny – zespołu, nie może 

zmieniać przynależności do innej drużyny – zespołu w trakcie trwania rozgrywek, 

a w przypadku rezygnacji z przynależności do danej drużyny lub zespołu może występować 

jako osoba indywidualna. 

 W rozgrywkach nie mogą startować czynni trenerzy i instruktorzy (prowadzący aktualnie 

zajęcia). 

5. Sposób przeprowadzania rozgrywek: 

 Rozgrywki przeprowadzone będą w formie turniejów indywidualnych w trzech kategoriach 

wiekowych dla mężczyzn oraz w jednej kategorii wiekowej dla kobiet. Mężczyźni I grupa: 18-

45 lat, II grupa: 46-55 lat, III grupa: powyżej 55 lat (liczy się data urodzenia w czasie 

rozpoczęcia ligi). 

 Rozgrywki prowadzone będą systemem pucharowym do dwóch wygranych setów. 

 W trakcie rozgrywek będą obowiązywać uproszczone przepisy PZTS, stosowane przy 

prowadzeniu rozgrywek w formie rekreacyjnej. 



 Najlepszych czterech zawodników/czek wg. kolejności zajętych miejsc w poszczególnych 

kategoriach wiekowych zostanie rozstawionych po rozegraniu każdego turnieju. 

6. Punktacja: 

O zwycięstwie indywidualnym zdecyduje suma punktów w poszczególnych turniejach wg. 

następującej kolejności - punktacji: 

I miejsce – 14 pkt , II miejsce – 12 pkt, III miejsce – 10 pkt, IV miejce – 9 pkt, V miejsce – 8 pkt, VI 

miejsce – 7 pkt, VII miejsce – 6 pkt, VIII miejsce – 5 pkt, za miejsca od IX – XVI – 3 pkt, a XVII 

i dalej – 2 pkt. 

Zwycięzcą drużynowym zostaje zespół – drużyna, którego/której zawodnicy zdobędą największą 

ilość punktów we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Po każdym turnieju punktację indywidualną ustala się wg. zajętego miejsca i uzyskanych punktów. 

W przypadku jednakowej ilości punktów przyznaje się miejsca ex aequo. 

7. Zasady finansowania: 

 Wszystkie koszty organizacyjne związane z przeprowadzeniem rozgrywek ligi pokrywa 

organizator; salę, sędziego głównego, stoły, siatki i piłeczki pingpongowe jak również 

upominki i dyplomy dla zwycięzców we współzawodnictwie indywidualnym i zespołowym. 

 Pozostałe koszty takie jak: podróż, diety, sprzętu indywidualnego i ubezpieczenie, 

zabezpieczają i pokrywają uczestnicy turnieju we własnym zakresie. 

 Wpisowe z tytułu uczestnictwa w każdym turnieju wynosi 10.00 zł. 

8. Postanowienia końcowe: 

 Zawodnicy zobowiązani są posiadać zamienne obuwie sportowe oraz strój sportowy. 

Zawodnik/czka nie może być ubrany podczas gry w koszulkę w kolorze białym. W przypadku 

braku obuwia sportowego lub używania koszulki w kolorze białym zawodnik/czka nie zostanie 

dopuszczony do gry. 

 Zawodnicy nie zgłoszeni do wyznaczonej godziny rozpoczęcia zawodów nie będą dopisywani 

do listy startowej. 

 Kierownicy drużyn (nie dotyczy osób indywidualnych) zobowiązani są do przedłożenia 

organizatorowi do terminu rozpoczęcia turnieju imiennej listy startowej zawodników/czek. 

 Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów. 

 Sędziów pomocniczych wyznacza sędzia główny spośród uczestników turnieju biorących 

udział w rozgrywkach. 

 Uczestnicy zawodów biorących udział w rozgrywkach startują na własną odpowiedzialność 

zdrowotną i z własnym ubezpieczeniem. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego 

regulaminu. 


