
 

Regulamin 
VI Turnieju Tenisa Stołowego 

Strażaków Ochotników Gminy Ogrodzieniec 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 

 
Organizatorem Turnieju jest Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego 

ZOSP RP w Ogrodzieńcu. 
Turniej odbędzie się 12 października 2019 roku w remizie OSP 

Ryczów. 
Początek rozgrywek godz. 900 

 
Cel turnieju. 

Turniej tenisa stołowego ma na celu podnoszenie sprawności  fizycznej 
członków ochotniczych straży pożarnych zrzeszonych w Oddziale Miejsko-Gminnym 
ZOSP RP w Ogrodzieńcu jak również integrację członków OSP. 

 
Warunki uczestnictwa. 

 
1) W  turnieju  mogą  uczestniczyć  członkowie   ochotniczych  straży   pożarnych 

z terenu Gminy Ogrodzieniec, którzy zostaną zgłoszeni przez Zarządy 
macierzystych jednostek w terminie do dnia 4 października 2019 roku. Do 
zgłoszenia powinny zostać dołączone oświadczenia zawodników o akceptacji 
regulaminu  rozgrywek,   o   braku   przeciwskazań   zdrowotnych   do   udziału 
w turnieju a w przypadku osób niepełnoletnich podpisana  przez  rodziców 
zgoda na udział w turnieju. W turnieju mogą wziąć również udział 
przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu. 

2) Zawodnicy przyjeżdżają na turniej na koszt własny . Każdy z zawodników 
powinien posiadać obuwie sportowe, koszulkę z napisem „STRAŻ" oraz 
własną rakietkę. 

3) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzia lności za rzeczy zagubione lub 
pozostawione na Sali. 

4) Każda drużyna reprezentowana jest przez Kierownika do zadań którego 
należy: 

• Potwierdzenie  u  organizatorów  w  dniu  zawodów obecności  osób 
zgłoszonych do turnieju 

• Dopilnowanie obowiązku podpisania się każdego uczestnika na liście 
5) Sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Turnieju rozstrzyga Sędzia Główny 

wyznaczony  przez Organizatora Turnieju . 
6) Zawodnicy startują w trzech kategoriach: 

• Seniorzy 

• Kobiety 

• Juniorzy 

- mężczyźni powyżej 16 roku życia 

 

- członkowie MDP poniżej 16 lat 



 

 

Przebieg zawodów. 
1) Przyjazd drużyn w dniu zawodów w godzinach 830-845 

. 

2) Rozgrywki będą prowadzone na wielu stołach systemem turniejowym. 
3) Losowanie par obędzie się na spotkaniu organizacyjnym przedstawicieli 

jednostek   OSP. W przypadku małej liczby uczestników w danej kategorii 
wiekowej dopuszcza się rozgrywki systemem każdy z każdym lub przeniesienie 
zawodnika do innej kategorii wiekowej o czym zawodnicy  zostaną 
poinformowani przed rozpoczęciem Turnieju. 

4) Sety rozgrywane są do 11 punktów z dwupunktową przewagą 
5) Zawodnikowi przysługują 2 serwisy. 
6) Rozgrywka prowadzona jest do 2 wygranych setów. 

 
Informacje dodatkowe. 

W ramach zawodów zawodnikom przysługuje posiłek regeneracyjny . 
 
 
 
 

 


