
 

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 5 grudnia 2020 

 

REGULAMIN 

 

1. CEL TURNIEJU 

• popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy Izabelin 

• promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom 

• integracja i aktywizacja mieszkańców gminy do zachowań prozdrowotnych jako alternatywy do zachowań            

ryzykownych 

• rywalizacja zgodnie z zasadami Fair Play 

 

2. ORGANIZATOR 

Centrum Kultury Izabelin w Izabelinie, ul. Matejki 21.  

 

3.  TERMIN I MIEJSCE 

5 grudnia 2020 r. (sobota) w godzinach 10:00 - 15:00, duża sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Izabelinie,  

ul. 3 Maja 49 (wejście od bieżni). 

 

4. PROGRAM 

09:15 otwarcie biura zawodów  

- potwierdzenie udziału 

- złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju  

- rozgrzewka 

10:00 - 14:30 rozgrywki w grupach 

14:30 wręczenie nagród, zakończenie turnieju 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA 

1. W  turnieju mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Izabelin. Turniej jest bezpłatny. 

2. IV Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego jest turniejem amatorskim, dopuszcza się do rozgrywek zawodników IV 

i V ligi. 

3. ZGŁOSZENIA (zawierające: imię i nazwisko, rok urodzenia (osoby niepełnoletnie), miejsce zamieszkania, numer 

telefonu kontaktowego oraz kategoria rozgrywek) będą przyjmowane do 2 grudnia, do godziny 15:00, 

● elektronicznie na adres: sport@centrum.izabelin.pl 

● telefonicznie 22 752 68 29 (9:00-15:00) 

4. O wpisaniu na listę startową i rozstawieniu w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Uczestnictwo osób pełnoletnich jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań           

zdrowotnych do udziału w IV Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego oraz akceptacją Regulaminu. 

6. Osoby niepełnoletnie są zgłoszone przez rodzica lub prawnego opiekuna, który składa oświadczenie, wzór             

oświadczenia na stronie www.centrum.izabelin.pl 

7. Z uwagi na obowiązujące przepisy związane z epidemią wirusa COVID-19, w turnieju nie może brać udziału                

publiczność.  

 

6. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII (COVID-19) 

1. W IV Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego nie mogą uczestniczyć osoby, które mają objawy chorobowe,              

takie jak gorączka, kaszel, duszności.  

2. Przed wejściem na salę gimnastyczną należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Dozowniki z płynem do             

dezynfekcji rąk dostępne są przy wejściu. 

3. Wszystkie osoby zobowiązane są utrzymywać bezpieczną odległość od innych osób, co najmniej 1,5 m. 

4. Wszyscy zobowiązani są do noszenia maseczek, w czasie rozgrywania meczu maseczkę można zdjąć. 
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5. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak podwyższona temperatura, kaszel, złe            

samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie dopuszczona do turnieju. Taka osoba zostanie             

poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z             

lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie pod numerem 999 lub 112.  

6. W przypadku stwierdzenia u osoby podczas IV Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego wyraźnych oznak             

choroby, takich jak podwyższona temperatura, kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba taka             

zostanie odizolowana od innych osób. Organizator wyznaczył pracownika, którego zadaniem będzie odizolowanie            

chorej osoby oraz kontakt telefoniczny z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. W razie pogarszania się              

stanu zdrowia pracownik zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o podejrzeniu zakażenia koronawirusem. 

7. Uczestnicy IV Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego zobowiązani są przestrzegać poleceń i procedur            

wprowadzonych przez Organizatora.  

 

7. SYSTEM ROZGRYWEK, PRZEPISY GRY 

1. Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach: 

● rocznik 2011 - 2009 

● rocznik 2005 - 2008 

● OPEN 

● „RODZINA” - drużyna dwuosobowa składająca się z dwóch członków jednej rodziny w dowolnej konfiguracji              

osobowej bez ograniczeń wiekowych 

2. Maksymalna liczba osób w każdej kategorii wynosi 16 osób, w kategorii „Rodzina” 16 drużyn.  

3. Każdy z uczestników może wziąć udział w 2 kategoriach: indywidualnej i kategorii „Rodzina”. Organizator              

zastrzega sobie prawo do zmiany i łączenia kategorii w zależności od liczby zgłoszonych uczestników. 

4. O wyborze systemu rozgrywek decyduje Sędzia Główny w dniu rozgrywania turnieju, system zostanie             

dopasowany do liczby zgłoszonych uczestników. 

5. Zasady gry ustala Organizator na podstawie przepisów PZTS. 

6. Pojedynki są rozgrywane do dwóch wygranych setów. Każdy set prowadzony do 11 punktów (dotyczy to również                

meczów finałowych). 

7. Mecze mogą być sędziowane przez uczestników turnieju, w myśl zasady Fair Play. 

8. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny. 

9. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego i butów na zmianę, noszenia              

maseczki, w czasie rozgrywania meczu może zdjąć maseczkę. 

 

8. NAGRODY 

Medale za zajęcie miejsca od I do III , puchar za zwycięstwo w danej kategorii.  

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy sa zobowiazani do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywa się Turniej. 

2. Zgłoszenie się do IV Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego jest jednoznaczne  z zaakceptowaniem 

niniejszego Regulaminu. 

3. Za rzeczy zaginione i pozostawione bez nalezytej opieki Organizator nie odpowiada. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

 

 

 


