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Termin rozgrywek 

1. 18 grudnia 2011 r. – zapisy od godz. 9:00. Rozpoczęcie gier  godz. 10:30. 

Miejsce rozgrywek: 

Turnieje przeprowadzone zostaną w Sali widowiskowo-sportowej Lubońskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji  w Luboniu, przy ul. H.Kołłątaja 2 

Cele rozgrywek 

1. Upowszechnianie sportu zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 
2. Integrowanie środowisk młodzieżowych. 
3. Popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży Powiatu Poznańskiego. 
4. Podnoszenie kwalifikacji uczestników, ich rozwój i wzbogacanie doświadczenia. 
5. Zachęcanie wszystkich uczestników do aktywności ruchowej dostosowanej do ich wieku, 

stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 
6. Wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i umysłowej. 
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w turnieju.  
8. Krzewieni idei sportu. 
9. Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego i uzupełnienia sportowych zajęć 

pozalekcyjnych. 

Kategorie: 

1. Dziewczęta ze szkół podstawowych. 
2. Dziewczęta ze szkół gimnazjalnych 
3. Kobiety open 
4. Chłopcy ze szkół podstawowych 
5. Chłopcy ze szkół gimnazjalnych. 
6. Mężczyźni od 16 do 35 lat   
7. Mężczyźni od 36 do 50 lat 
8. Mężczyźni powyżej 50 lat. 

 

 



System rozgrywek 

1.  Do poniżej 3 uczestników kategoria  zostanie połączona z sąsiednią 
2. Od 4 do 6 uczestników – każdy z każdym 
3. Od 7 do 16 uczestników – system rosyjski o wszystkie miejsca (bez dodatkowej gry o 2 

miejsce)  Każdy zawodnik rozegra  co najmniej 4 pojedynki. 
4. Powyżej 16 uczestników – system rosyjski (bez dodatkowej gry o 2 miejsce) z grami 

dodatkowymi o przedziały 17÷18 ; 19÷20 ; 21÷22 ; 23÷24 ; 25÷26 ; 27÷28 ; 29÷30 ; 31÷32 ; 
33÷36 ; 37÷40 ; 41÷44 i 45÷48 z gwarancją, że przy pełnej obsadzie tabeli, każdy uczestnik 
rozegra co najmniej 4 pojedynki. 

5. Rozstawienie według rankingu PZTS i generalnej punktacji z turniejów organizowanych przez 
LKTS Luboń. 

6. Mecze rozgrywane będą do 3 wygranych setów. 

Trofea i Nagrody: 

1. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach  otrzymają okolicznościowe puchary.   
2. Za pierwsze 3 miejsca przewidziano medale,  dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Zgłoszenia 

1. Zapisy będą przyjmowane od godziny 9:00 do 10:00   
2. Opłata startowa wynosi  7 zł od młodzieży uczącej się i 15 zł od pozostałych 

uczestników. 

Sprawy organizacyjne 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za kontuzje i wypadki, które wydarzyły się 
podczas trwania turnieju.  

2. Uczestnicy rozgrywek ubezpieczają się we własnym zakresie. 
3. Za rzeczy osobiste i wartościowe pozostawione na Hali Sportowej organizator nie 

ponosi odpowiedzialności. 
4. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje Regulamin Hali Sportowej LOSiR. 
5. Organizator  zapewni  bufet  z  ciepłymi posiłkami i napojami. 

Telefon kontaktowy do organizatora: 512 498 927  -  Maciej Kędziora. 

 

 


