
 
 

 

 Grand Prix Amatorów w Tenisie Stołowym 

o Puchar Dyrektora MOSiR 
 

 

REGULAMIN 

 
1. Cel imprezy: 

• Popularyzacja tenisa stołowego. 

• Integracja poprzez sport. 

• Wyłonienie mistrza Grand Prix Tenisa Stołowego. 

2. Organizator: 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie. 

• Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie. 

• MKS Mławianka Mława 

3. Terminy: 

• 17.11.2018r;  01.12.2018r;  08.12.2018r;  15.12.2018r; 12.01.2019r; 26.01.2019r; 09.02.2019r; 

FINAŁ 16.02.2019r. 

4. Miejsce: 

• Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Żołnierzy 80 PP 4 (sala gimnastyczna) 

5. Warunki Uczestnictwa: 

• Posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty). 

• Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na buty z przeznaczeniem  do sportów 

halowych, każdy uczestnik posiada swój sprzęt sportowy. 

• Wpisowe na cały cykl  

6. Informacje dodatkowe: 

• Turniej jest nieodpłatny dla kategorii 15 lat. 

• W turnieju nie mogą brać udziału osoby grające w klubach. 

• Zawodnicy powyżej 35 roku życia są traktowani jako amatorzy. 

• Organizator podczas trwania turnieju zapewnia ciepłą herbatę, kawę. 

7. Kategorie: 

• Kategoria 15 lat (dziewczęta, chłopcy, urodzeni w roku 2003 i młodsi) –  godz. 10:00. 

• Kategoria OPEN –  godz. 10:00. 

8. System rozgrywek: 

• Obowiązują przepisy PZTS. 

• Zawody rozegrane będą systemem pucharowym do dwóch przegranych meczów. 

• W kategorii Open wpisowe wynosi 50 zł za cały cykl rozgrywek. 

• Po prawej stronie tabeli o miejsce 1, oraz po lewej stronie tabeli o miejsca 2-3. Po prawej stronie 

mecze do trzech wygranych setów, po lewej do dwóch wygranych setów. Set do 11.                                         

W przypadku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi dwóch punktów             

jednej ze stron.  

• Spośród siedmiu turniejów szesnastu  najlepszych zawodników zagra w turnieju finałowym. 

• Punkty zdobyte w całym cyklu Grand Prix  liczą się w turnieju  finałowym. 

• Odprawa techniczna łącznie z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów 30 min. przed 

rozpoczęciem turnieju. 

 

 

 

  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Mławie 

ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 

www.mosir.mlawa.pl 

http://www.mosir.mlawa.pl/


9. Nagrody: 

• W każdej kategorii wiekowej po zakończeniu turnieju finałowego przewidziane są: 

• Puchary dla pierwszych czterech  miejsc,  pamiątkowe dyplomy dla wszystkich   uczestników 

turnieju finałowego. 

 

Punktacja za każdy turniej: 
 

 

I 

 

100 pkt. 

 

II 

 

80 pkt. 

 

III 

 

70 pkt. 

 

IV 

 

60 pkt. 

 

V-VIII 

 

55;50;45;40 pkt. 

 

IX- XVI 

 

30 pkt. 

Za 

udział 

 

10 pkt. 
 

 

10. Postanowienia końcowe: 

• Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich     

imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach 

promocyjnych organizatora oraz na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby 

organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/97, poz.883). Zgadzają się również 

na otrzymywanie  korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój 

adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczenie usług drogą 

elektroniczną (Dz.U.144/02, poz. 1204). 

• W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 

 

 

 

                                                                                                    ORGANIZATOR 
 

                                                                                         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

                                                                                                               w Mławie  


