
REGULAMIN
Grand Prix Mazowsza Amatorów w tenisie stołowym

1. Organizator:
Fundacja Puntana - Hit The Ball

2. Termin i miejsce:
● 13.08.2022 - Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Solec 71 Warszawa
● 20.08.2022 - ul. Jana Kochanowskiego 8 Łomna
● 27.08. 2022 - ul. Szkolna 9 Marki

3. Cel imprezy:
Inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie,
promocja tenisa stołowego.

4. Uczestnictwo:
Bezpłatne

5. Program turnieju:
● 09:00 Kobiety bez licencji zawodniczej PZTS sezon 2021/22
● 11:00 Gra podwójna OPEN
● 14:30 Mężczyźni bez licencji zawodniczej PZTS sezon 2021/22

6. Zgłoszenia:
Zapisy do 2 dni przed rozpoczęciem każdego turnieju poprzez
formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepVh2JkVS7hhKAMROOm
CCLBVtY5qQbe-HAEbQPzYIh5s-MLw/viewform

Zapisy “kto pierwszy, ten lepszy”
Liczba miejsc ograniczona! 32 miejsca w każdej kategorii!
Gry podwójne - bez ograniczeń

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepVh2JkVS7hhKAMROOmCCLBVtY5qQbe-HAEbQPzYIh5s-MLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepVh2JkVS7hhKAMROOmCCLBVtY5qQbe-HAEbQPzYIh5s-MLw/viewform


Kategoria mężczyźni - bez licencji zawodniczej PZTS sezon 2021/22
Kategoria kobiet - bez licencji zawodniczej PZTS sezon 2021/22

Potwierdzenie uczestnictwa w turnieju do 15 min przed
rozpoczęciem kategorii - w innym przypadku zawodnik nie zostanie
uwzględniony w losowaniu.

7. System rozgrywek:
1. Decyzję dotyczącą wyboru systemu gier podejmuje Sędzia Główny

w zależności od ilości uczestników.
2. Rozstawienie na pierwszym turnieju odbędzie się losowo.
3. Rozstawienie na kolejnych turniejach odbywać się będzie na

podstawie klasyfikacji generalnej. O numerze startowym
decydować będzie liczba uzyskanych punktów z poprzednich
turniejów.

4. Po każdym turnieju, zawodnicy otrzymają określoną liczbę
punktów, które będą zaliczać się do klasyfikacji generalnej.

5. Cykl turniejów Grand Prix Amatorów wyłoni zwycięzców, którzy po
3 turniejach zdobędą największą ilość punktów w klasyfikacji
generalnej.

6. Przedział punktowy, jaki mogą otrzymać zawodnicy na podstawie
zajętego miejsca (kolejno: miejsce - otrzymane punkty): 1 - 30; 2 -
28; 3 - 26; 4 - 24; 5 - 22; 6 - 21; 7 - 20; 8 - 19; 9 - 18; 10 - 17; 11 -
16; 12 - 15; 13 - 14; 14 - 12; 15 - 11; 16 - 10; 17/24 - 6; 25/32 - 4.

7. Zawodnicy, którzy nie uczestniczyli w poprzednich turniejach, będą
losowo rozstawieni, ze względu na brak punktów.

8. Nie odliczamy najgorszego występu w Grand Prix, więc obecność
na wszystkich turniejach może być jednym z kluczowych
czynników do wygrania całego cyklu.

9. W turnieju gier podwójnych zalecamy nie zmieniać partnera
deblowego, ponieważ uzyskane punkty danej osoby z innym
partnerem deblowym, liczą się jako oddzielna para deblowa w
klasyfikacji generalnej.



10. W sytuacji braku obecności zawodnika / zawodników na
finałowym turnieju nagrody przechodzą na kolejne osoby w
klasyfikacji.

Turniej zostanie przeprowadzony poprzez internetowy system
rozgrywek.
Losowanie odbędzie się systemem internetowym w dniu turnieju przed
rozpoczęciem każdej kategorii.

8. Nagrody:
Medale dla najlepszych uczestników po każdym turnieju. Nagrody
rzeczowe dla laureatów wszystkich kategorii po całym cyklu.

9. Informacje dodatkowe:
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia

przez uczestnika w trakcie trwania turnieju
● Obowiązuje strój sportowy, obuwie zmienne
● Obowiązuje zakaz gry w białej koszulce
● Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do

Sędziego Głównego turnieju
● Wszelkie informacje pod numerem 669215295

Projekt współfinansowany ze środków samorządu Województwa
Mazowieckiego


