
REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU PARTNERÓW 2023 

 

I. CEL ROZGRYWEK: 

Popularyzacja tenisa stołowego. Popularyzacja Olsztyna.  Aktywne spędzenie czasu wolnego 

wśród młodzieży i osób dorosłych. 

II. ORGANIZATOR: 

Organizatorem jest P.W.”Erjot” Plandeki Robert Radzikowski oraz Grupa DBK Olsztyn. 

III.  WSPÓŁORGANIZATOR 

Współorganizatorem zawodów jest Warmińsko-Mazurski Związek Tenisa Stołowego oraz 

Wyższe Seminarium Duchowne w Olsztynie. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE: 

Turniej odbędzie się 23 kwietnia 2023 roku (niedziela) w hali Wyższego Seminarium 

Duchownego w Olsztynie – Olsztyn, ul. Hozjusza 15. 

Kategoria AMATOR – godz. 9.00 

Kategoria OPEN – godz. 12.00 

 

V.  WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

Turniej jest dostępny dla każdego. Do rozgrywek w kat. Amator mogą brać udział zawodniczki 

i zawodnicy do III ligi włącznie, natomiast w kat. OPEN zawodniczki i zawodnicy bez względu 

na poziom ligowy. Kategorie bez podziału na płeć. 
 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK, ZAWODNICY, KARY: 

 

1.Mecze rozgrywane będą do trzech wygranych setów 

2.Turniej będzie rozgrywany systemem „rosyjskim” (do dwóch przegranych) z finałem 

zamkniętym w każdej kategorii. System rozgrywek może ulec zmianie, z uwagi na liczbę 

uczestników. 

3. Ograniczona ilość miejsc w turnieju (max. 150 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń na 

adres e-mail: pucharpartnerow@gmail.com 

 



VI. SĘDZIOWANIE: 

1.Zawodnicy biorący udział w turnieju sędziują sobie nawzajem – sędziów wyznacza Sędzia 

Główny. 

2.W sprawach nieujętych w regulaminie rozgrywek obowiązują przepisy PZTS. 

3.W sprawach spornych osobą decyzyjną jest Sędzia Główny. 

 

 

IX. WPISOWE: 

1. Udział w turnieju wynosi 25 złotych za kategorię. 

2. Dla zawodników do III ligi możliwy jest udział w dwóch kategoriach – Amator oraz 

OPEN – łączny koszt – 50 złotych (25 zł kategoria Amator, 25 zł kategoria OPEN) 

3. Zawodnicy uczestniczący w lidze są ubezpieczeni przez organizatora. 

4.   Zawodnicy uczestniczący w turnieju otrzymają obiad ufundowany przez organizatora. 

XI. NAGRODY: 

1. Trzech najlepszych zawodników turnieju w każdej kategorii otrzyma po zakończeniu 

rozgrywek nagrody pieniężne, puchary i nagrody rzeczowe. 

Kat. OPEN 

I miejsce: 2000 PLN 

II miejsce: 1500 PLN 

III miejsce: 1000 PLN 

IV miejsce: 800 PLN 

Kat. AMATOR: 

I miejsce: 1000 PLN 

II miejsce: 800 PLN 

III miejsce: 600 PLN 

IV miejsce: 400 PLN 

2. Nagrodę w postaci statuetki otrzyma najmłodszy i najstarszy zawodnik turnieju. 

 

 

 

 



XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Zgłoszenia do turnieju, odbywają się do dnia 19 kwietnia 2023 roku (środa), do godz. 

21:00. Zgłoszenie z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu oraz adresem e-mail, 

prosimy przesłać na: pucharpartnerow@gmail.com , a wpisowe wpłacić na konto: na 

konto: 83 1020 3541 0000 5402 0274 3979 lub gotówką w dniu zawodów. 

2. O sprawach spornych decyduje Sędzia Główny. 

3. Zawodnik bądź zawodniczka decydująca się na udział w turnieju automatycznie 

akceptuje regulamin. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie. 

 

 

mailto:pucharpartnerow@gmail.com

