
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 

MISTRZOSTWA GMINY WŁOSZAKOWICE 

W TENISIE STOŁOWYM 

 

1. Informacje ogólne  

1.1. Zawody objęte zostały Honorowym Patronatem Wójta Gminy Włoszakowice. 
1.2. Organizatorem Mistrzostw Gminy Włoszakowice w Tenisie Stołowym (zwanymi dalej MGwTS) 

jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (zwany dalej GOSiR) ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 
Włoszakowice. 

1.3. Rozgrywki przeprowadzane zostaną w Hali Sportowo-Środowiskowej we Włoszakowicach. 
1.4. Adres e-mail GOSiR: gosir@wloszakowice.pl tel. kontaktowy: 667 276 767. 
1.5. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych 

osobowych oraz swojego wizerunku na potrzeby organizacji rozgrywek MGwTS oraz promocji 
GOSiR i gminy Włoszakowice. 

1.6. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 
1.7. Cele MGwTS: 

a) Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Włoszakowice, 
b) Aktywowanie do działania mieszkańców gminy Włoszakowice, 
c) Propagowanie bezalkoholowego spędzania wolnego czasu, 
d) Promocja gminy Włoszakowice oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
e) Propagowanie tenisa stołowego na terenie gminy Włoszakowice. 

 

2. Organizacja zawodów  

2.1. Mistrzostwa odbędą 1 kwietnia 2023 r. 
2.2. Kategorie: 

 

• Rocznik 2008-2009 chłopcy (C1) 

• Rocznik 2010-2011 chłopcy (C2) 

• Rocznik 2012-2013 chłopcy (C3) 

• Rocznik 2008-2009 dziewczęta (D1) 

• Rocznik 2010-2011 dziewczęta (D2) 

• Rocznik 2012-2013 dziewczęta (D3) 

• Mężczyźni i młodzież – rocznik 2007 i starsi (M) 

• Kobiety i młodzież - rocznik 2007 i starsze (K) 
 



 

 

2.3. GOSiR zastrzega sobie możliwość łączeni kategorii wiekowych w przypadku małej liczby 
uczestników. 

2.4. W rozgrywkach MGwTS mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy gminy Włoszakowice lub 
osoby pracujące na terenie gminy Włoszakowice.    

2.5. Oficjalnym źródłem informacji o rozgrywkach i decyzjach GOSiR jest strona internetowa 
www.gosir.wloszakowice.pl. 

2.6. Rozgrywki będą przeprowadzone systemem dwóch rund – faza grupowa i pucharowa; GOSiR 
zastrzega sobie prawo do zmiany systemu w związku z liczbą osób startujących.  

 
3. Zgłoszenie do rozgrywek  

 

3.1 Zgłoszenia przyjmowane będą tylko na oryginalnych kartach zgłoszeniowych udostępnionych 
przez GOSiR określonych jako załącznik 1 niniejszego regulaminu.  

3.2 Osoby niepełnoletnie biorące udział w MGwTS dostarczają przed zawodami oświadczenie od 
prawnych opiekunów według wzoru oświadczenia zawartego w załączniku nr 2. 

3.3 Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie telefonicznej do dnia 29.03.2022 r. do 
godziny 15 pod numerem 667 276 767.  

3.4 Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach musi posiadać podczas meczu dokument 
potwierdzający tożsamość. 

3.5 Zawodnicy biorący udział w imprezie nie mogą być zrzeszeni w żadnym klubie oraz 
występować w rozgrywkach organizowanych przez PZTS.  

3.6 Losowanie grup lub par nastąpi w dniu zawodów.  
 

4. Zasady gry  

4.1 Podczas zawodów obowiązują ogólne zasady gry w tenisa stołowego. 
4.2 Gra toczy się do dwóch wygranych setów. 
4.3 Set wygrywa zawodnik, który uzyska 11 punktów z zachowaniem dwupunktowej różnicy; 

w przypadku remisu 10:10 gra toczy się do ukończenia seta różnicą dwóch punktów. 
4.4 Przed każdym meczem odbywa się losowanie zawodnika serwującego jako pierwszy. 
4.5 Zawodnicy sędziują mecze sami. 
4.6 Po zakończonym meczu obaj zawodnicy zobowiązani są do podania wyniku przy stoliku 

sędziowskim z podaniem punktów w poszczególnych setach. 
4.7 Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 2 punkty, za porażkę 0. 
4.8 W przypadku równej liczby punktów w grupie, o kolejności końcowej decyduje bezpośredni 

mecz, następie: 
• Sety, 
• Różnica punktów w setach, 
• Zdobyte punkty z setach. 

 
5. Ubiór i sprzęt zawodnika  

 
5.1  Podczas zawodów zawodnicy zobowiązani się do posiadania stroju sportowego, w tym obuwia 

na zmianę. 
5.2  Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki 
5.3 W przypadku nie posiadania własnej rakietki istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu u 

obsługi Hali. 
 

6. Nagrody 
 

6.1 Zawodnicy z trzech miejsc w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe puchary. 
6.2 Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 
 



 

 

7. Postanowienia końcowe   

7.1 GOSiR informuje, że zawodnicy występujący w rozgrywkach powinni być ubezpieczeni we 
własnym zakresie. 

7.2 Osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić się do 
zakładu opieki medycznej w dniu, w którym uległa kontuzji. 

7.3 GOSiR nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mienia osób 
uczestniczących w rozgrywkach. 

7.4 GOSiR informuje o możliwości dodatkowego ubezpieczenia się od NNW w dowolnym zakładzie 
ubezpieczeń. 

7.5 Klauzula RODO stanowi załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.  
7.6 Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie GOSiR. 


