
REGULAMIN 
X OTWARTEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

„OLIMPIA CUP” 
 

 

 
§ 1. CELE 

Celem turnieju jest: 
1. Rozwijanie aktywności sportowej  
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 
3. Podnoszenie sprawności fizycznej                                                                                         
4. Integracja środowiska  
      

 
§2 ORGANIZATOR 

 
1. Organizator Turnieju - Rada Dzielnicy Kamień oraz „Hossa”  Sp. z o.o. 

 
2. Data i miejsce - 03.04.2016 r. godz. 10:00  hala sportowa Hotelu „Olimpia” przy             

ul. Hotelowej 12 w Rybniku-Kamieniu. 
  
 

§3 ZASADY GRY 
 

1. Zawodnicy biorący udział w Turnieju obowiązkowo muszą grać w płaskim obuwiu 
sportowym. 
 
2. Określa się następujące zasady gry: 
a) system do dwóch przegranych meczy  
b) organizatorzy przewidują 4 kategorie rozgrywek, przyjmując jako wytyczne: wiek 
zawodników, płeć, oraz poziom zaawansowania uczestników. 
 
3. Ustala się następujące zasady Turnieju: 
a) nad prawidłowym przebiegiem rozgrywanych meczów czuwa osoba wyznaczona przez 
Organizatorów, 
b) wyniki, statystyki, zapisy, będą prowadzone przez osobę wyznaczoną przez Organizatorów                              
i udostępniane podczas Turnieju, 
c) sprawy sporne rozstrzygane będą przez Komisję Turnieju, której skład zostanie 
przedstawiony uczestnikom przed rozpoczęciem rozgrywek. 
 
4. Przewiduje się następujące nagrody: 
a) zawodnicy, którzy ukończą Turniej na pierwszym, drugim oraz trzecim miejscu                     
w każdej kategorii otrzymają puchary. 
b) każdy uczestnik za udział otrzyma medal oraz pamiątkowy dyplom 
 
 

§4 ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU 
 
1. W Turnieju wezmą udział zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia poprzez wypełnienie 
„Oświadczenia zawodnika” udostępnionego przez Organizatorów oraz opłacą wpisowe                     
w wysokości 5 zł (osoby dorosłe), 2 zł (osoby niepełnoletnie).  



 
2. Zgłoszenia oraz wpłaty można dokonywać do 01.04.2016r. w SP 28 w Kamieniu,                           
ul. Szewczyka 6, bądź też w dniu zawodów od godz.9.00 do godz. 9.45 
 
3. W przypadku gdy zawodnik jest osobą niepełnoletnią musi przekazać zgodę 
rodziców\ opiekunów prawnych na uczestnictwo w Turnieju (stanowi ona integralną część 
„Oświadczenia zawodnika”).  
 
 
 

§5 PRZEPISY KOŃCOWE 
 
1. Odpowiedzialność za ewentualne umyślne szkody wyrządzone w hali sportowej i w jej 
okolicy ponoszą osoby, które ich dokonały. 
 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i mogące się wydarzyć wypadki 
losowe związane z prowadzonym Turniejem. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w szczególności w kwestiach 
dotyczących systemu rozgrywek. Szczegółowy system rozgrywek zostanie udostępniony                 
w dniu zawodów, po uwzględnieniu liczby zgłoszonych uczestników. 
 
4. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 
 
5. Przystąpienie do Turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
 
6. Organizator zapewnia wodę do picia i słodką niespodziankę. 
 


