
REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ DZIECI W TENISIE STOŁOWYM 2018

„I Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar PZTS”

1. Organizator:

Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie

2. Cele

- Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

- Wyłonienie utalentowanych zawodników.

- Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu możliwej do uprawiania w każdych 

warunkach.

- Pozyskanie nowych sympatyków tenisa stołowego.

- Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.

- Propagowanie zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.

3. Termin i miejsce

Białystok – 20 maja 2018 roku, godzina 8.00

Zielona Góra – 1 czerwca 2018 roku, godzina 8.00

Brzostek –  16 czerwca 2018 roku, godzina 8.00

Luboń - 15 września 2018 roku, godzina 8.00

Warszawa – 29 września 2018 roku, godzina 8.00

Gliwice - 6 października 2018 roku, godzina 8.00

4. Uczestnictwo

- W zawodach uczestniczyć mogą dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 roku życia.

– W zawodach mają prawo uczestniczyć zawodnicy, zarówno którzy posiadają aktualną 

licencje zawodnika PZTS jak i bez licencji.



5. System rozgrywek

Turniej odbywa się w grach indywidualnych zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego, systemem pucharowym do dwóch przegranych pojedynków, ”każdy z każdym” 

lub grupowo-pucharowym. Decyzję dotyczącą wyboru systemu podejmuje organizator przed 

zawodami w zależności od liczby uczestników i możliwości organizacyjnych. Turniej zostanie 

przeprowadzony w kategorii dziewcząt i chłopców.

6.  Zgłoszenia  do  turniejów  będą  przyjmowane  elektronicznie  na  adres  pzts@pzts.pl  na 

specjalnie przygotowanym formularzu do pobrania ze strony www.pzts.pl w terminach:

- Białystok do 19 maja 2018 r. do godziny 12.00 

- Zielona Góra do 31 maja 2018 r. do godziny 12.00 

- Brzostek do 15 czerwca 2018 r. do godziny 12.00

- Luboń do 14 września2018 r. do godziny 12.00 

- Warszawa do 28 września 2018 r. do godziny 12.00 

- Gliwice do 5 października 2018 r. do godziny 12.00 

7. Nagrody

Zdobywcy I, II i III miejsce w poszczególnych turniejach I Młodzieżowego Turnieju Tenisa 

Stołowego o Puchar PZTS otrzymują puchary, a wszyscy uczestnicy dyplomy za uczestnictwo 

i gadżety od Organizatora (tj. PZTS).

8. Sprawy finansowe

Turniej  dofinansowany  ze  środków  Ministerstwo  Sportu  i  Turystyki,  oraz  ze  środków 

własnych PZTS.



PROGRAM
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ DZIECI W TENISIE STOŁOWYM 2018

„I Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar PZTS”

Poniżej przedstawiamy ramowy program dnia, według którego będą przeprowadzone 

wszystkie  turnieje  rozgrywane  w  ramach  I  Młodzieżowego  Turnieju  Tenisa  Stołowego  

o Puchar PZTS

8.00 otwarcie biura zawodów

9.00 powitanie uczestników

9.05 rozpoczęcie rywalizacji dziewcząt

13:00-17:00 wydawanie posiłków

13.35 zakończenie rywalizacji dziewcząt

13.40 ceremonia dekoracji zwyciężczyń

14.00 rozpoczęcie rywalizacji chłopców

18.30 zakończenie rywalizacji chłopców

18.35 ceremonia dekoracji zwycięzców

18.55 podziękowania i zakończenie turnieju


