
                                                                                                                                                                          
  

 

 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora MOSiR 
 

 

REGULAMIN 

 
1. Cel imprezy: 

• Popularyzacja tenisa stołowego. 

• Integracja poprzez sport. 

• Wyłonienie mistrza turnieju Tenisa Stołowego. 
 

2. Organizator: 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie. 
 

3. Termin: 

• 17.12.2022r. 
 

4. Miejsce: 

• MOSiR, ul. Kopernika 38 (Sala Olimpijka). 
 

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. 
 

6. Informacje dodatkowe: 

• Turniej jest nieodpłatny dla kategorii do 15 lat. 

• Zawodnicy powyżej 35 roku życia są traktowani jako amatorzy. 

• Organizator podczas trwania turnieju zapewnia ciepłą herbatę, kawę. 
 

7. Kategorie: 

• Kategoria do 15 lat –  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 10 zł za turniej. 

• 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.  

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

rozpoczęciem turnieju. 

 

 

 

 
 



9. Nagrody: 

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

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

turnieju finałowego. 
 
 

10. Postanowienia końcowe: 

 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych                   

z organizacją imprezy. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie                                  

z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                

o ochronie danych). 

• W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 

 

 

                                                                                                    ORGANIZATOR 
 

                                                                                         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

                                                                                                               w Mławie  


