
REGULAMIN  VII GRAND PRIX JEŻOWA SUDECKIEGO  

W TENISIE STOŁOWYM DZIECI I MŁODZIEŻY - SEZON 2017/2018 

I. ORGANIZATOR: 

• Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów Sudecki” w Jeżowie Sudeckim 

• Zespół Szkół w Jeżowie Sudeckim 

II. CELE GRAND PRIX: 

• Popularyzacja tenisa stołowego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy. 

• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników. 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

• Terminy:  30.09.2017, 14.10.2017, 25.11.2017, 02.12.2017, 27.01.2018, 10.02.2018, 

10.03.2018,  14.04.2018, Turniej Finałowy na DNI JEŻOWA SUDECKIEGO 

• Miejsce: hala sportowa w Jeżowie Sudeckim ul. Kręta 27 

• Rozpoczęcie gier godzina 10.00 

IV. UCZESTNICTWO, KATEGORIE: 

• Kategoria I – 2007 i młodsi,  II – 2006  - 2005 r., III – 2004 – 2002 r. 

• W Grand Prix biorą udział wszyscy chętni  mieszkańcy gminy Jeżów Sudecki oraz 

uczniowie szkół z terenu gminy.  

• Zgłoszenia do turnieju są przyjmowane w dniu zawodów od godz. 9.30 do 9.45. 

V. SYSTEM ROZGRYWEK: 

• Rodzaj gier: pojedyncze. 

• System gry ustalony zostanie przed każdym turniejem. 

• Punktacja za poszczególne miejsca: 1-20pkt, 2-18pkt, 3-16pkt, 4-14pkt, 5-13pkt, 6-12pkt, 7-

11pkt, 8-10pkt, 9-9pkt, 10-8pkt, 11-7pkt, 12-6pkt, 13-5pkt, 14-4pkt, 15-3pkt, 16-2pkt. 

Poniżej miejsca 16 zawodnik otrzymuje 1pkt. 

• Jesienny Turniej /25.11.2017 r./ oraz Mistrzostwa Gminy /27.01.2018 r./  oraz Turniej 

Finałowy punktowany będzie podwójnie 

• Do punktacji końcowej liczone będzie 8 najlepszych wyników 

• Suma punktów ma wpływ na rozstawienie w kolejnym turnieju.  

VI. SPRAWY FINANSOWE: 

• Koszty organizacji Grand Prix pokrywa organizator. 

• Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem, przejazdami i wyżywieniem pokrywają 

zainteresowani we własnym zakresie.  

• Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.  

VII. NAGRODY: 

• Podsumowanie, wręczenie nagród zawodników całego cyklu Grand Prix odbędzie się 

 podczas ostatniego turnieju. . 

 VIII. SĘDZIA TURNIEJU: 

• Organizator wyznacza sędziego turnieju odpowiedzialnego za przebieg zawodów, któremu 

przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów. 

IX. SPRAWY TECHNICZNE: 

• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

• W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia 

główny zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

• Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowym, obuwiu przeznaczonym na salę 

gimnastyczną oraz do zachowania ogólnie przyjętych zasad sportowego zachowania 

poszanowania rywali i punktualności. 

• Każdy uczestnik turnieju winien posiadać rakietkę do gry w tenisa stołowego 

• Organizator zastrzega sobie zmianę terminu z przyczyn obiektywnych po wcześniejszym 

powiadomieniu wszystkich zainteresowanych 

         CYKL GRAND PRIX DOFINANSOWYWANY JEST ZE ŚRODKÓW   

                                           GMINY JEŻÓW SUDECKI 


