
                              
 

 

 

 

 
 

 

I   CEL  IMPREZY: 
 

 Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez masowy udział wszystkich chętnych bez 

względu na wiek i miejsce zamieszkania 

 Popularyzacja tenisa stołowego na terenie Powiatu Wejherowskiego i całego 

województwa pomorskiego 

 Uatrakcyjnienie wolnego czasu od nauki i pracy 

 Wyłonienie najlepszych zawodników Powiatu Wejherowskiego we wszystkich 

kategoriach wiekowych  
 

II  ORGANIZATORZY : 
 

 Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto  

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi 

 SL SALOS RUMIA 
 

III  TERMIN  I  MIEJSCE : 
 

 Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie stołowym rozgrywane będą w  

niedziele 20.09.2020   w Hali Widowiskowo-Sportowej w Rumi, ul. Mickiewicza 49 

 Zapisy w kategoriach: juniorów, do 45 lat i powyżej 45 lat    godz. 9
00 

– 9
20

 

 pierwsze gry od godz. 9
30

 

 Zapisy w rocznikach 2011 i młodsi, 2008-2010, 2005-2007 i dziewcząt godz.9
30

 – 10
15

 

pierwsze gry od godz.10
30

. 
 

IV  UCZESTNICTWO : 
 

 MISTRZOSTWA POWIATU WEJHEROWSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM mają 

charakter otwarty. Prawo startu mają wszyscy chętni bez względu na wiek i płeć 

 Wpisowe w kategorii seniorów wynosi: 15 zł (piętnaście złotych
 00

/100) ( kat. Do lat 45 

oraz pow.45 lat ) 

 Zawodnicy mają prawo startu tylko w jednej kategorii wiekowej  

 Kobiety mogą wybrać rywalizację w kat. Wiekowej lub w rywalizacji dziewcząt, 

kobiet  

 Zawody odbywają się w następujących kategoriach: 

- powyżej 45 lat (rok ur. 1975 i starsi) 

- do 45 lat (rok. ur. 1976 i młodsi) 

- juniorzy (2001/2004) 

- młodzież  rocznik 2005/2007 

- dzieci rocznik  2008/2010 

- dzieci rocznik  2011 i młodsi 

- dziewczęta/kobiety 

REGULAMIN 

„OTWARTYCH MISTRZOSTW  

POWIATU WEJHEROWSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM “ 
 



 

V  SYSTEM  ROZGRYWEK : 
 

 Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego zostaną zaliczone do klasyfikacji 

Turniejów zaliczanych do punktacji „GRAND PRIX RUMI 2020/2021” w kategoriach 

wiekowych . 

 Turnieje rozgrywane są systemem „każdy z każdym” lub „do dwóch przegranych” w 

zależności od ilości zgłoszonych zawodników. 

 Dla  Mistrzostw Powiatu Wejherowskiego  w dniu 20 września 2020 r. obowiązywać 

będzie rozstawienie według końcowej klasyfikacji „GRAND PRIX RUMI 2019/2020”. 
 

VI  PUNKTACJA OGÓLNA   i NAGRODY dla Zwycięzców   : 
 

 Dla wszystkich kategorii wiekowych przewidziano statuetki lub puchary dla 

zwycięzców  oraz nagrody rzeczowe w postaci bonów zakupowych dla pierwszych 

trzech miejsc , a uzyskana punktacja będzie zaliczona do cyklu „GRAND PRIX RUMI 

2020/2021”. . 

 Punktacja jest prowadzona dla każdej kategorii wiekowej oddzielnie i będzie zaliczona 

do cyklu „GRAND PRIX RUMI 2020/2021” . 

 Dodatkowo we wszystkich kategoriach wiekowych będzie prowadzona oddzielna 

klasyfikacja dla uczniów, mieszkańców i zawodników z Rumskich klubów  

 Wyniki  punktacji ogólnej Otwartych Mistrzostw Powiatu Wejherowskiego wlicza się 

do cyklu turniejów  „GRAND PRIX RUMI” a punkty sumuje się  ze wszystkich 

przeprowadzonych turniejów.  

 Zasady punktacji i rozstawienia zawodników stanowi załącznik nr. 1 do regulaminu. 
 

VII DODATKOWE  NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW : 
 

 Wśród wszystkich zgłoszonych  uczestników w kategoriach wiekowych zostanie 

przeprowadzony Quiz tematyczny a zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe 

przygotowane przez organizatorów  . 

 Warunkiem otrzymania nagrody uczestnika Quizu jest obecność na Sali Turniejowej 

oraz odpowiedź na przygotowane pytanie. 
 

VIII  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE : 

 
 

 Wszystkie turnieje rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS 

 Wejście na Halę sportową MOSiR Rumia oraz zapisy tylko z użyciem maseczek 

ochronnych oraz konieczność dezynfekcji rąk  

 Uczestnicy rywalizacji nie korzystają z szatni ani pryszniców ,  

 Młodzież szkolna zobowiązana jest posiadać zaświadczenie lekarskie i zgodę 

rodziców, seniorzy uczestniczą na własną odpowiedzialność 

 Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz własny sprzęt sportowy  

 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia obowiązku sędziowania spotkań 

przez uczestników zawodów 

 Wszystkie sporne sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga sędzia główny 

zawodów lub organizator. 

 
                                                                         


