
REGULAMIN II EDYCJI ROZGRYWEK  
GRAND PRIX OSÓWKA 
W TENISIE STOŁOWYM 

 

1. Rozgrywki Grand Prix Osówka odbywać się będą jeden raz w miesiącu, przez sześć 

miesięcy, począwszy od miesiąca listopada 2016 roku do miesiąca kwietnia 2017 

roku. 

2. Rozgrywki odbywać się będą w niedziele od godz. 10:00 w sali gimnastycznej 

Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Osówce.  

3. Termin rozegrania każdego z sześciu turniejów stanowiących składową Grand Prix 

Osówka będzie podany nie później niż na 14 dni przed dniem rozgrywania turnieju. 

4. Grand Prix Osówka rozgrywane jest w kategorii open – udział w turniejach mogą 

wziąć udział wszyscy mężczyźni i kobiety powyżej 16. roku życia nieposiadający 

statusu gracza zawodowego, bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania. 

5. Wpisowe do każdego z sześciu turniejów ustala się na 5 zł dla ucznia./studenta (za 

okazaniem ważnej legitymacji) oraz 10 zł dla pozostałych zawodników. 

6. Wpisowe zostanie przeznaczone na zakup nagród dla najlepszych graczy 

klasyfikacji generalnej po sześciu turniejach (liczba nagrodzonych i forma nagród 

zależeć będzie od sumy wpisowego). 

7. Niepełnoletni zawodnicy mogą wziąć udział w rozgrywkach w obecności 

rodzica/opiekuna bądź za okazaniem pisemnej zgody rodzica/opiekuna. 

8. Uczestnicy nie są objęci żadnym ubezpieczeniem zdrowotnym poza ewentualnym 

osobistym. 

9. Wszelkie sporne sprawy zaistniałe w trakcie rozgrywek rozstrzyga sekretariat 

zawodów. 

10. Sekretariat zawodów ustanawia się w następującym składzie: 

- Piotr Kalinowski – sekretarz główny zawodów, 

- Ryszard Ałtyn, 

- Przemysław Pujer. 

11. Sekretariat zawodów zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. 

12. Zawodnik chcący wziąć udział w danym turnieju zobowiązany jest pojawić się w 

miejscu rozgrywania zawodów najpóźniej na kwadrans przed planowanym 

rozpoczęciem gry, w stroju sportowym, z własnym sprzętem tenisowym; 

13. Poszczególne spotkania rozgrywane będą w systemie rosyjskim, do trzech 

wygranych setów, do 11 zdobytych punktów każdy/dwupunktowej przewagi. 

14. W wyniku przeprowadzenia wszystkich gier zostanie utworzona klasyfikacja 

danego turnieju z odpowiednią liczba punktów przypisaną danemu zawodnikowi za 

zajęte miejsce. Klasyfikację generalną będzie tworzyć pięć najlepszych wyników 

poszczególnych zawodników, na podstawie której wyłoniony zostanie zdobywca 

Grand Prix Osówka oraz zdobywcy nagród. 

15. Ranking punktowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

16. Wszelkie wątpliwości i kwestie formalne należy zgłaszać do sekretarza głównego 

zawodów pod nr tel. 665224009. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach. 

 

Sekretariat zawodów 
 

 

 


