
 

Regulamin VI Grand Prix Górowa Iławeckiego w tenisie stołowym. 

 
I. Postanowienia ogólne. 
a) VI Grand Prix Amatorów Górowa Iławeckiego w Tenisie Stołowym, zwane dalej 

Rozgrywkami, są przeprowadzane w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu oraz popularyzacji tej dyscypliny.  

b) organizatorami VI Grand Prix jest Urząd Miasta w Górowie Iławeckim, Ośrodek Kultury w 

Górowie Iławeckim (fundatorzy części nagród), Szkoła Podstawowa (udostępnienie bazy) 

oraz Miejsko – Gminne Stowarzyszenie „Bałga” (przeprowadzenie i sędziowanie rozgrywek).   

c) celem Rozgrywek jest wyłonienie najlepszych zawodniczek/zawodników w konkurencjach 

indywidualnych w poszczególnych kategoriach wiekowych.. 

d) Rozgrywki przeznaczone są dla wszystkich chętnych uprawiających tenis stołowy.                                                                    

e) Rozgrywki składają się z 6 turniejów rozgrywanych w następujących terminach:   

I turniej – 03 marca 2018 r. 

II turniej – 07 kwietnia 2018 r, 

III turniej – 05 maja 2018 r. 

IV turniej – 08 września 2018 r. 

V turniej – 06 października 2018 r. 

VI turniej – 10 listopada 2018 r. 

Organizatorom przysługuje prawo zmiany terminów poszczególnych turniejów z przyczyn 

obiektywnych. Informacje dotyczące zmiany terminu zamieszczane będą na stronach: 

http://gorowoilaweckie.wm.pl/, ,http://www.wama-sport.pl/ bądź na łamach tygodnika 

„Goniec Bartoszycki”. Istnieje możliwość powiadamiania  indywidualnego, o ile 

zainteresowani zawodnicy podadzą organizatorom swój adres e-mail.  
 
II. Podział na konkurencje: 

. Rozgrywki będą przeprowadzone w następujących konkurencjach: 

a) gra pojedyncza dziewcząt – kategoria szkoły podstawowe i gimnazjalne, 

b) gra pojedyncza chłopców – kategoria szkoły podstawowe i gimnazjalne,  

c) gra pojedyncza kobiet  

d) gra pojedyncza mężczyzn (do lat 40). 

e) gra pojedyncza mężczyzn (40+).  

f) gra pojedyncza mężczyzn (50+). 

g) gra pojedyncza – open tzn. dla wszystkich chętnych. 

Uwaga: uczniowie III klas szkoły gimnazjalnej kończący naukę w czerwcu – kontynuują 

rozgrywki jesienią w swojej poprzedniej kategorii.   
 
III. Sposób rozegrania poszczególnych konkurencji i punktacja: 
a) gra w poszczególnych kategoriach: 

 turniej rozgrywa się systemem pucharowym - do dwu przegranych spotkań,  W 

pierwszym turnieju odbywa się ogólne losowanie wg którego rozmieszcza się w 

zawodników w „drabince” turniejowej. W kolejnych turniejach w losowaniu rozstawia 

się 4 zawodniczki/ zawodników, którzy w poprzednich turniejach zgromadzili łącznie 

największą ilość punktów. Poszczególne pojedynki rozgrywane będą do 3 wygranych 

setów, zaś po I porażce do 2 wygranych setów. 

 zawodnicy zobowiązani są do rozpoczęcia gry najpóźniej 5 min po wywołaniu ich 

przez organizatora lub sędziego głównego. W uzasadnionych przypadkach sędzia 

główny może podjąć decyzję o przyznaniu walkowera.  

http://gorowoilaweckie.wm.pl/
http://www.wama-sport.pl/


 w przypadku zbyt małej ilości chętnych w poszczególnych kategoriach, o sposobie 

rozegrania turnieju decyduje organizator zawodów i sędzia główny  

b) w przypadku zbyt małej ilości chętnych w poszczególnych kategoriach, o sposobie 

rozegrania turnieju decyduje sędzia główny. 

c) punktacja  do klasyfikacji każdego turnieju przedstawia się następująco: 

I miejsce – 30 pkt. 

II miejsce – 25 pkt 

III miejsce – 20 pkt 

IV miejsce – 18 pkt 

V – VI miejsce – 16 pkt 

VII – VIII miejsce – 14 pkt 

IX – XII miejsce – 12 pkt 

XIII – XVI miejsce – 10 pkt 

XVII – XXIV miejsce – 8 pkt 

XXV – XXXII miejsce – 6 pkt 

XXXIII – XLVIII miejsce – 4 pkt 

XLIX – LXIV miejsce  – 2 pkt. 

 

IV. Zasady sędziowania. 

a) wszystkie mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego. 

b) poszczególne mecze w turnieju mogą sędziować osoby nie posiadające uprawnień (w 

rozumieniu przepisów Polskiego Związku Tenisa Stołowego). 

c) dopuszcza się możliwość rozegrania pojedynku bez sędziego liczącego, w przypadku 

wyrażenia zgody na taką sytuację przez obydwu zainteresowanych zawodników. 
  
V. Protesty. 

a) do składania protestów upoważniony jest wyłącznie zainteresowany zawodnik. 

b) protesty należy składać w formie ustnej do sędziego liczącego (jeżeli jest wyznaczony) lub 

do sędziego głównego natychmiast po spornej sytuacji, bądź – w innych przypadkach – nie 

później niż w ciągu 15 minut od zakończenia meczu. 

 

VI. Klasyfikacja. 
a) zwycięzcami VI Grand Prix Amatorów w poszczególnych kategoriach zostaną zdobywcy 

największej ilości punktów, liczonych z 5 turniejów wybranych przez zawodnika w cyklu.  

W praktyce oznacza to, iż absencja w jednym turnieju nie spowoduje strat punktowych w 

całych rozgrywkach.  

b) w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwie lub więcej osób, o kolejności 

miejsc decyduje: 

 większa ilość wyższych miejsc zajętych przez zawodniczkę/zawodnika. 

 większa ilość wygranych bezpośrednich pojedynków (ewent. dod. tabela). 

 dodatkowy mecz w turnieju nr VI  
 
VII. Postanowienia końcowe. 
a) turnieje rozgrywane będą w hali przy Szkole Podstawowej w Górowie Iławeckim. 

b) zgłoszenia zawodników, w poszczególnych kategoriach, przyjmowane będą na 15 min 

przed rozpoczęciem każdego turnieju. 

c) we wszelkich sprawach związanych z organizacją Rozgrywek należy kontaktować się z 

Andrzejem Markowskim tel. 664158562 , e-mail: markand@interia.pl  lub Januszem 

mailto:markand@interia.pl

