
REGULAMIN 
IV TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH  

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC 

 

 

I. CEL TURNIEJU: 

 

1. Podnoszenie ogólnej  sprawności fizycznej strażaków OSP, 

2. Objęcie działalnością sportową jak największej liczby strażaków, 

3. Propagowanie zdrowego  trybu życia, 

4. Integracja środowiska pożarniczego. 

 

 

II. ORGANIZATORZY: 

  

1. Organizator – Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Ogrodzieńcu. 

2. Współorganizator – Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu. 

3. Gospodarz Turnieju – jednostka OSP Ryczów. 

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

 

1. Turniej odbędzie się 01.04.2017r. (sobota) w remizie OSP w Ryczowie, 

2. Start zawodów o godzinie 9:00, 

3. Koordynatorem Turnieju jest Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 

ZOSP RP w Ogrodzieńcu druh Grzegorz Żak. 

 

 

IV. UCZESTNICTWO – w turnieju prawo startu posiadają zawodnicy, którzy: 

 

1. Zapoznają się z niniejszym regulaminem i zobowiążą się go przestrzegać. 

2. Są członkami jednostek OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec. 

3. Dokonają imiennego zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 21.03.2017r.  

do Koordynatora Turnieju (załącznik nr 1 – TS). 

4. Liczba zawodników zgłaszanych do turnieju jest nieograniczona. 

5. Wystąpią w zmiennym obuwiu sportowym tzw. „halowym”. 

6. Turniej zostanie rozegrany w 3 kategoriach: 

a) Juniorzy – członkowie MDP (chłopcy) do lat 18, 

b) Seniorzy – powyżej lat 18, 

c) Kategoria kobiet – członkinie MDP oraz KDP. 

7. Dla uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców  

(załącznik nr 3 – TS). 

 



 

V. SYSTEM ZAWODÓW: 

 

1. Harmonogram rozgrywek zostanie ogłoszony w momencie rozpoczęcia zawodów. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Wszystkich zawodników obowiązuje obuwie zmienne i koszulki z napisem 

„STRAŻ”. 

2. Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki. 

3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny  

i organizator turnieju. 

4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów 

ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione 

na sali lub na terenie obiektu. 

6. Koszty dojazdu i ubezpieczenia zawodnicy pokrywają we własnym zakresie. 

7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Turnieju  

i wypełnienia stosownych oświadczeń. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania turnieju. 

8. Każda jednostka na czas trwania Turnieju wybiera kapitana drużyny tzw. 

Kierownika Grupy, który zobowiązany jest do: 

a) potwierdzenia u organizatora obecności osób znajdujących się na karcie 

zgłoszenia uczestników Turnieju, 

b) dopilnowania obowiązku wpisania się i podpisania każdego zawodnika  

na liście obecności Turnieju, 

c) złożenia u organizatora stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 – TS), 

które podpisuje czytelnie swoim imieniem i nazwiskiem na podstawie 

zebranych oświadczeń  od każdego swojego zawodnika. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju. 

 

 

Prezes Zarządu OMG ZOSP RP 

w Ogrodzieńcu 

 


