
        

   

 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SUWAŁK  

W TENISIE STOŁOWYM SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW  
 

 

REGULAMIN 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Mistrzostwa Suwałk w Tenisie Stołowym Szkół Ponadpodstawowych Dziewcząt                 

i Chłopców (dalej „Mistrzostwa Suwałk”) są imprezą sportową, rozgrywaną w formie 

turnieju zaliczanego do  Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2022/2023 w Suwałkach. 

2. Celem rozgrywek, o których  mowa w ust. 1, jest popularyzacja tenisa stołowego jak 

również rozwój kultury fizycznej uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem rywalizacji 

sportowej jest także wyłonienie młodzieży uzdolnionej sportowo do dalszego szkolenia. 

3. Organizatorem Mistrzostw Suwałk jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

 

§2 

Termin i miejsce zawodów 

1. Mistrzostwa Suwałk rozgrywane będą w następujących terminach:  

a) 19.10.2021 r. (środa) - dziewczęta 

b) 20.10.2021 r. (czwartek)  - chłopcy 

2. Turniej zostanie rozegrany w małej hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2.  

3. Początek rozgrywek, o których mowa w ust. 1, zaplanowany jest na godz. 9:00. 

4. Drużyny wraz z opiekunami zobowiązane są do przybycia na miejsce rozgrywania 

zawodów na co najmniej 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia rywalizacji. 

 

§3 

System rozgrywek 

1. Zawody będą rozgrywane w kategorii dziewcząt i chłopców.  

2. Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego.  

3. Mistrzostwa zostaną rozegrane w relacji drużynowej – kolejność gier:  

a) I rzut: A – Y, B – X, C – Z 

b) II rzut: gra podwójna 

c) III rzut: A – X, C – Y, B – Z 

Poszczególne mecze rozgrywane będą do czterech zwycięstw. Zawodnicy grają do dwóch 

wygranych setów, set rozgrywany jest do 11 pkt., zmiana zagrywki co 2 pkt.  



        

   

Ostateczny system rozegrania turnieju, uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn  

i ustalony zostanie w dniu  zawodów. 

§4 

Uczestnictwo 

1. W zawodach udział biorą uczniowie szkół ponadpodstawowych reprezentujący szkoły 

macierzyste, bez podziału na kategorie wiekowe. 

2. Reprezentacje dziewcząt i chłopców danej szkoły mogą liczyć max. 8 zawodników  

(3 zawodniczki + 1 rezerwowa, 3 zawodników + 1 rezerwowy). 

3. Zawodnika rezerwowego można wprowadzić po pierwszej turze gier pojedynczych 

(wyjątek: jeżeli zawodnik uległ kontuzji, która eliminuje go z dalszych występów              

w turnieju wówczas zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony w pierwszej fazie 

turnieju). 

4. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest posiadać własną rakietę. Organizator zapewnia 

piłeczki. 

5. Obowiązuje zakaz gry w białych koszulkach. 

6. Zawodników obowiązuje zmiana obuwia na obuwie sportowe (jasna podeszwa), czyste, 

niepozostawiające podczas użytkowania zabrudzeń, zarysowań parkietu, itp. 

7. Potwierdzenia udziału w zawodach należy dokonać drogą telefoniczną tel. 87 -566-32-81  

lub mailową na adres zbigniew.chilinski@osir.suwalki.pl do dnia 14.10.2022 r. do godz. 

15:00. Podpisane zgłoszenia dostarczamy w dniu zawodów. 

 

§ 5 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia zawodników do turnieju należy przygotować na listach według wzoru 

określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Kierownik (opiekun) drużyny zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi listę najpóźniej 

w dniu zawodów na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji. 

3. Brak listy (zgłoszenia), o której mowa w ust. 1, pozbawia drużynę prawa udziału  

w rywalizacji. 

4. Kierownicy poszczególnych drużyn zobowiązani są do udziału w odprawie 

przedturniejowej z udziałem sędziów i Organizatora, która odbędzie się w dniu zawodów  

o godz. 8:30.  

§ 6 

Nagrody 

1. Za zajęcie miejsc I – III drużyny otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy. 

2. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu turnieju. 

 

§ 7 

Punktacja 

1. Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2022/2023  

w Suwałkach drużynom biorącym udział w Mistrzostwach Suwałk przyznawane są punkty 

odpowiednio do zajętych miejsc w końcowej klasyfikacji. 



        

   

       

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia 

Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2022/2023 w Suwałkach oraz Przepisów 

Gry w Tenisa Stołowego. 

2. Protesty dotyczące zawodów należy wnosić w trybie określonym w Przepisach Gry  

w Tenisa Stołowego. W pozostałym zakresie protesty należy wnosić do Organizatora. 

3. Organizator nie przewiduje wystawienia sędziów pomocniczych. Za przebieg każdego 

meczu odpowiedzialny będzie w całości sędzia liczący. 

4. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zawodnik wygrywający mecz na danym stole pełni funkcję 

sędziego liczącego w następnym meczu na tym stole. 

5. Wszyscy sędziowie liczący podlegają sędziemu głównemu. 

6. Kwestie sporne związane z przebiegiem gry rozstrzyga sędzia główny, a w pozostałym 

zakresie Organizator. 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na sali lub w szatniach. 

8. Wszelkich informacji związanych z udziałem drużyn w Mistrzostwach Suwałk udziela 

Organizator – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, Zbigniew Chiliński, e-mail: 

zbigniew.chilinski@osir.suwalki.pl, tel. 87 -566-32-81  

 

 

 

                           


