
REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

 

1. Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury. 
2. Turniej odbędzie się w piątek 29.01.2016r.. w Samorządowym 

Gimnazjum im. św. Kingi w Nowym Korczynie. 
3. Do udziału w turnieju mogą przystąpić uczniowie Szkół Podstawowych  

i Gimnazjum oraz absolwenci szkół z terenu gminy Nowy Korczyn. 
4. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać przy sobie oświadczenia  

od rodziców bądź opiekunów prawnych o możliwości wzięcia udziału  
w zawodach. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu. 

5. Brak oświadczenia może skutkować niedopuszczeniem do turnieju. 
6. Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach: Szkól Podstawowych – 

chłopcy i dziewczęta oraz Gimnazjum i absolwenci – chłopcy 
i dziewczęta. 

7. Turniej rozgrywany będzie systemem każdy z każdym, oczywiście  
w swojej grupie wiekowej. 

8. Nagrodą główna jest Puchar Przechodni Tenisa Stołowego ufundowany 
przez Wójta Gminy Nowy Korczyn. O puchar rywalizują jedynie uczniowie 
Szkół Podstawowych. Wszyscy zwycięzcy otrzymają również nagrody 
indywidualne. 

9. Puchar zdobędzie ta szkoła, której reprezentacja zdobędzie największą 
liczbę punktów. W skład drużyny każdej ze szkól musi wchodzić taka 
sama ilość zawodników. (np. jeżeli jedna ze szkół będzie miała tylko 
jednego zawodnika z danej kategorii pozostałe szkoły również typują  
po jednym graczu przed rozpoczęciem turnieju). Przy większej, ale równej 
ilości graczy w drużynie np. 2, 3 itd.,  miejsca przyznawane będą  
według poniższego systemu punktacji. Nazwiska zawodników 
wytypowanych do reprezentacji muszą być podane przed rozpoczęciem 
zawodów. 

10. System punktacji:  
miejsce: 1 – 20 punktów, 2 – 15 pkt., 3 – 10 pkt., 4 – 8 pkt., 5 – 6 pkt.,  

6 – 4 pkt., 7 – 2 pkt., 8 i dalsze – 1 pkt. 

11. Zapisy przyjmowane będą w szkołach w gminie oraz w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Nowym Korczynie    do dnia 25.01.2016r..  
W dniu turnieju zgłoszenia nie będą przyjmowane.   



Dnia  …..01.2016r. 
 

OŚWIADCZENIE 

Ja ………………………………………………..  niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę 

         na  wzięcie udziału naszej córki/naszego syna      ………….. …………………………… 

                                                               (imię  nazwisko) 

w Feryjnym Turnieju Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Nowy Korczyn organizowanym przez Gminny 

Ośrodek Kultury. 

Turniej ten  odbędzie się w Samorządowym Gimnazjum  w Nowym Korczynie 29 stycznia 2016 roku,  

a rozpocznie o godz. 10.00 ( przewidywane zakończenie: godz. 14.00).  

Biorę odpowiedzialność za dowóz syna/córki na zawody jak i odbiór po zawodach sportowych. 

Oświadczam również, że syn/córka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym turnieju. 

 

                                                                                                                                                  

………………………………… 

                                                                                                                             (podpis rodzica, opiekuna)  
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