
MISTRZOSTWA  
MIASTA i GMINY SĘDZISZÓW MŁP. 

W TENISIE STOŁOWYM  
O PUCHAR BURMISTRZA 

TURNIEJ Z OKAZJI 530 - LECIA SĘDZISZOWA MŁP.  
 
 
I. Uczestnicy : 

1. Uczestniczyć mogą mieszkańcy miasta i gminy Sędziszów Młp., osoby uczące się lub 

pracujące na terenie miasta i gminy Sędziszów Młp., nie zrzeszeni od trzech lat  

w sekcjach tenisa stołowego klubów sportowych. 

2. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogą uczestniczyć w turnieju tylko pod 

opieką nauczyciela lub rodzica. 

 

II. System współzawodnictwa : 

1. Mistrzostwa przeprowadzone będą w grach indywidualnych w/g Przepisów Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego - „dużą” piłeczką, do dwóch lub trzech wygranych setów po 

11 pkt., systemem pucharowym  lub „do dwóch przegranych”, w zależności od ilości 

uczestników w poszczególnych grupach wiekowych, decyzję dotyczącą systemu 

podejmują organizatorzy przed zawodami. 

2. Współzawodnictwo rozgrywane będzie w sześciu grupach wiekowych dla dziewcząt  

i chłopców oraz kobiet i mężczyzn (uczestników obowiązuje dokument stwierdzający 

datę urodzenia): 
 

• do 13 lat  (urodzeni w 2000 r. i młodsi, tj. szkoły podstawowe),   
• od 14 - 16 lat  (urodzeni w latach 1997 – 1999, tj. gimnazja),   

• od 17 - 25 lat  (urodzeni w latach 1988 – 1996),  

• od 26 - 44 lat  (urodzeni w latach 1969 – 1987),  
• 45 lat i powyżej  (urodzeni w roku 1968 i starsi), 

• osoby niepełnosprawne. 
 

 

 



3. Limit uczestników: 

a) w kategorii wiekowej do 13 lat: SP 2 i SP 3 po 10 chłopców i 10 dziewcząt, pozostałe 

szkoły podstawowe po 6 chłopców i 6 dziewcząt, 

b) w kategorii wiekowej od 14-16 lat: Gimnazjum w Sędziszowie Młp. po 12 chłopców  

i 12 dziewcząt, Gimnazjum w Czarnej i Zagorzycach po 8 chłopców i 8 dziewcząt, 

c) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów nie mieszczący się w limicie 

przypadającym na szkołę zostaną dopuszczeni do turnieju, jeżeli zgłoszą się na 

zawody pod opieka rodzica,  

d) w pozostałych kategoriach bez limitu. 
  

 

III. Termin i miejsce Turnieju: 

• 23 luty 2013 r. (sobota) – godz. 900
 –  

hala sportowa przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp. – kat. do 13 lat (chłopcy  
i dziewczęta), osoby niepełnosprawne, 

 

• 24 luty 2013 r. (niedziela) – godz. 900
 – 

hala sportowa przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp. – pozostałe kategorie. 
 

IV. Nagrody: 

1. Przewiduje się nagrody indywidualne w postaci pucharów, dyplomów i nagród 

rzeczowych dla zdobywców miejsc od I-III w każdej kategorii. 

2. Fundatorzy nagród: Burmistrz Sędziszowa Młp. 

 

V. Sprawy różne: 

1. Koszty przejazdu dla uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów pokrywa 

organizator. Pozostali uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

2. Interpretacja regulaminu turnieju należy do organizatorów. 

3. We wszystkich sprawach związanych z organizacją turnieju można się zwracać do:  

p. Jana Maronia w Urzędzie Miejskim – tel. (0-17) 745 36 13  

 

Sędziszów Młp. 2013-01-21  

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MŁP. 

Kazimierz Kiełb 

 

                                           


