
I Memoriałowy Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Milewskiego 

pod patronatem Wójta Gminy Piątnica 

Dobrzyjałowo 29.05.2021 

 

1. Organizator:  

Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie  

Wójt Gminy Piątnica 

2. Cele turnieju: 

- upowszechnienie tenisa stołowego 

- propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu 

- integracja dzieci i młodzieży 

- umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności 

3. Termin i miejsce: 

Zawody zostaną rozegrane 29.05.2021 (sobota) o godzinie 9:30 w Szkole Podstawowej 

w Dobrzyjałowie, ul. Zdrojowa 1, 18-421 Piątnica. 

4. Kategorie wiekowe: 

Zawody organizowane są dla uczniów i młodzieży szkół podstawowych. Turniej 

rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych z podziałem na chłopców 

i dziewczęta: 

- klasy IV-VI 

- klasy VII-VIII 

5. System rozgrywek: 

a) Turniej zostanie rozegrany w grach singlowych. 

b) Pojedynki będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 11 punktów. 

c) Turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym, gdzie gramy do dwóch 

przegranych meczy. 

d) W turnieju biorą udział dzieci i młodzież szkolna. 

e) Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych. 

f) Mecze sędziują sędziowie lub przegrani zawodnicy z poprzednich meczy. Kwestie 

sporne rozstrzyga sędzia turnieju. 

g) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek. 

6. Zgłoszenia i losowanie: 



Chęć uczestnictwa należy zgłosić najpóźniej do piątku 28.05.2021 do godziny 18:00 

telefonicznie 519 831 175 lub na adres e-mail katarzyna_smak21@o2.pl wraz 

z rozpisanymi kategoriami, w jakich będą uczestniczyć uczniowie. 

7. Warunki uczestnictwa: 

Uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu do gry 

w tenisa stołowego (rakieta, obuwie na zmianę, strój sportowy). 

8. Nagrody: 

Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii wiekowej chłopców 

i dziewcząt przewidziane są upominki, medale i pamiątkowe dyplomy. 

9. Postanowienia końcowe: 

- sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator, 

- uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

- nagrody ufundowanie są przez Wójta Gminy Piątnica oraz Szkołę Podstawową 

w Dobrzyjałowie, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie szkół, 

- dojazd na zawody oraz powrót do domu zapewni organizator. Uczniowie wspólnie 

z opiekunami mogą przetransportować się gminnym gimbusem. Dokładne informacje 

na temat dojazdu organizator poda kilka dni przed planowanym terminem zawodów, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje wynikłe podczas zawodów 

sportowych, 

- rozgrywki zostaną przeprowadzone na podstawie aktualnych zaleceń sanitarnych, 

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

 

       Organizatorzy 

 

 


