
 

 

 

Regulamin XII Międzypokoleniowego Turnieju Tenisa Stołowego 2022 

Informacje organizacyjne: 

1. XII Międzypokoleniowy Turniej Tenisa Stołowego odbędzie się 19 listopada 2022 roku w Rudzie 

Śląskiej w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Janasa 28. 

2. Organizatorem turnieju jest Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza. 

3. W Turnieju mogą uczestniczyć osoby w wieku od 12 do 112 lat. 

4. Kategorie rozgrywek będą ogłoszone dzień przed turniejem. Każdy uczestnik będzie poinformowany 

drogą e-mailową, do jakiej kategorii będzie przydzielony. 

Zgłoszenia: 

1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wysłanie zgłoszenia na e-mail: turniejtenisa@nereusz.pl lub 

doręczenie go osobiście do placówki Klubu Młodzieżowego przy ul. Piastowska 25+. 

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 13.11.2022. 

2. Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.nereusz.pl oraz na wydarzeniu Facebookowym 

i są to: karta zgłoszeniowa (osoby niepełnoletnie). 

3. W przypadku dużej ilości zgłoszeń o uczestnictwie w turnieju decyduje data wpłynięcia zgłoszenia. 

4. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

 
 Zasady obowiązujące w budynku podczas trwania turnieju: 

1. Z racji reżimu sanitarnego prosimy o przyniesienie własnego sprzętu do gry. W razie braku prosimy o 

zgłoszenie tego faktu organizatorom wraz z formularzem zgłoszeniowym, najpóźniej do 13.11.2022r. przez 

adres mailowy: turniejtenisa@nereusz.pl 

2. Odpowiedzialność za utrzymanie porządku w budynku, w którym odbywa się Turniej spoczywa na 

organizatorach oraz uczestnikach Turnieju. 

3.W przypadku celowego zniszczenia sprzętu uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkód lub 

rekompensaty pieniężnej. 

4. Wymaga się obuwia zmiennego. 

5. Każdego zawodnika obowiązuje niniejszy regulamin oraz kultura osobista w miejscu rozgrywania 

zawodów. Zabrania się palenia tytoniu, w tym e-papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych 

i innych używek. 

6. Z racji że Turniej ma charakter profilaktyczny każdego uczestnika obowiązuje kultura języka. 

7. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z możliwością usunięcia zawodnika z turnieju. Każda osoba 

uczestnicząca w turnieju czyni to na własną lub opiekuna odpowiedzialność. 

 
 Zasady obowiązujące podczas trwania rozgrywek 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia systemu rozgrywek w zależności od liczby 

zgłoszonych uczestników i poinformowania uczestników o systemie w dniu Turnieju. 

2. Na zawodnika przy stole czeka się maksymalnie 2 minuty, gdy ten się nie zjawi, wygrywa 

walkowerem zawodnik będący przy stole. 
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3. W przypadku, gdy zawodnik wygra dwa pierwsze sety, wygrywa i nie rozgrywa się trzeciego seta. 

4. Wszystkie sporne sprawy zaistniałe podczas Turnieju rozstrzygają Sędziowie zawodów. W sytuacjach 

szczególnych Sędzia Główny. 

5. Uczestnicy nie są objęci żadnym dodatkowym ubezpieczeniem poza ewentualnym osobistym. 

6.Wszystkie inne sporne sprawy oraz te nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator 

Turnieju. 

7. Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie Turnieju. 

 
Informacje sanitarne związane z pandemią COVID-19 

1. Z racji reżimu sanitarnego prosimy o przyniesienie własnego sprzętu do gry. W razie braku prosimy o 

zgłoszenie tego faktu organizatorom wraz z formularzem zgłoszeniowym, najpóźniej do 13.11.2022r. 

przez adres mailowy: turniejtenisa@nereusz.pl 

2. Osoby, które będą odczuwały objawy chorobowe proszone są o zgłoszenie tego przed turniejem. 

Kontakt z organizatorem: turniejtenisa@nereusz.pl 

3. Prosimy o stosowanie się do obecnych obostrzeń nałożonych przez rząd, więcej szczegółów 

dostępnych pod adresem www.gov.pl/koronawirus 
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