
REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR 

STAROSTY KIELECKIEGO 

1. Cel: 

Cele turnieju: 

a)    Popularyzacja tenisa stołowego.  

b)    Aktywne spędzanie czasu wolnego.  

c)    Integracja i umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności. 

2. Organizatorzy:  

- Starosta Kielecki 

- Wójt Gmin Łopuszno 

- Stowarzyszenie CZEMPION 

Partnerzy: 

- Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łopusznie  

- Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 

- Gminny Ośrodek Kultury   

 

3. Termin i miejsce: 

Zawody zostaną rozegrane w dniu  02 października  2021 roku o godzinie 10:00 w Łopusznie  

Miejsce : Hala sportowa w Powiatowym Zespole Szkół  w Łopusznie ul. Kasztanowa 39 

 

4. Zgłoszenia i losowanie: 

a) Zgłoszenia  zawodników  do 24.09.2021 r. w biurze Gminnego Ośrodka Sportowo – 

Wypoczynkowego w  Łopusznie bądź nadesłanie na email:  stowarzyszenie.czempion@op.pl  

b) odprawa techniczna  odbędzie się  pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek. 

Wszystkich uczestników obowiązują oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz wizerunku przez organizatora turnieju. (załącznik nr 1)  

5. Organizator zapewnia: 

a) obsługę sędziowską i techniczną, 

b) nagrody 
- za zajęcie I-III miejsca puchar, medale i dyplom  

- za zajęcie IV – VI miejsca medale i dyplomy  

- za uczestnictwo w turnieju dyplomy 

c) dla każdego uczestnika przewidziany jest posiłek oraz woda  

  

6. System rozgrywek i zasady gry:  

a) Turniej rozgrywany będzie w grach singlowych. 
b) Mecze rozgrywane są do 2 zwycięskich setów, (systemem rosyjskim). 

c) Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS.  

d) Mecze sędziują sędziowie oraz zawodnicy przez nich wyznaczeni. 

e) Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga organizator.  

 

7. Postanowienia końcowe: 

 

1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.  

2.  Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.  

3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.                                 
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4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych 

przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.   

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.   

7. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny. 

8. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego 

opiekunów/rodziców.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek, który może ulec 

modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników. 

10. Każdy uczestnik biorący udział w turnieju swoim udziałem akceptuje i potwierdza 

znajomość regulaminu turnieju. 

11. Za nie sportowe zachowania oraz nie przestrzeganie regulaminu turnieju zawodnik zostaje 

usunięty przez organizatora lub sędziego głównego.  

12. Więcej informacji i kontakt :  

Organizatorzy 

600-899-244 - Sławomir Stelmaszczyk,  

600-188-463 –Mariusz Łuszczyński      

Sędzia główny  

Karol Soboń -660519067                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………. 
                                                                                                    (imię i nazwisko) 

 zgłaszam chęć udziału w Pierwszym Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar 

Starosty Kieleckiego, który odbędzie się dnia 02.10.2021 r. w Łopusznie.  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 

Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Kieleckiego  oraz udostępnienia informacji                    

o wynikach, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. 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) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4maja 2016r.), zwanym dalej RODO.  

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, 

w jakim zostały zebrane.  

............................................................................. 

(miejscowość, data oraz czytelny podpis zgłaszającego) 

 

2. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska, w następujących publikatorach:               

na stronie internetowej i na portalach społecznościowych organizatorów. 

.............................................................................. 

(miejscowość, data oraz czytelny podpis zgłaszającego) 

 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar 

Starosty Kieleckiego  oraz akceptuję jego treść. 

.............................................................................. 

( data oraz czytelny podpis zgłaszającego) 

 

 


