
 
 

REGULAMIN 
 DRUŻYNOWEGO TURNIEJU  

TENISA STOŁOWEGO AMATORÓW 2018  
 

 
1. CEL TURNIEJU 

 Promowanie zdrowego stylu życia poprzez podejmowanie aktywności fizycznej. 
 Upowszechnianie tenisa stołowego jako formy rekreacji. 
 Integracja mieszkańców powiatu lęborskiego poprzez uczestnictwo w zawodach  
     sportowych.  
 Promocja Powiatu Lęborskiego i Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

 
     2. ORGANIZATORZY 

 Starostwo Powiatowe w Lęborku. 

 Gmina Nowa Wieś Lęborska. 
 Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. 
 GKS Tęcza Nowa Wieś Lęborska. 
 Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej. 
 

     3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU 
 turniej odbędzie się w dniu 26 października  (piątek) 2018 r. w Szkole Podstawowej  
     im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej. 

 rozpoczęcie gier godz. 17.00. 
   

     4. UCZESTNICY 
 Drużynę mogą tworzyć wyłącznie amatorzy,  nie biorący udziału w rozgrywkach ligowych 

tenisa stołowego organizowanych przez PZTS i WPZTS. 

 Drużyna składa się z 3 zawodników (kobiet lub mężczyzn).    
 

     5. SYSTEM ROZGRYWEK 
 system rozgrywek turnieju uzależniony od ilości startujących drużyn. 

 spotkanie składa się z 3 do 5 gier rozgrywanych według poniższego klucza: 
    1. A – X   2. B – Y   3. C – Z   4. A – Y  5. B – X mecz kończy się z chwilą uzyskania  przez   
    jedną z drużyn 3 zwycięstw. 

 organizator zastrzega sobie  prawo rozstawienia drużyn.  
  
     6. NAGRODY  

 Trzy najlepsze zespoły otrzymają medale, pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 
     7. SPRAWY RÓŻNE 

 zawodników obowiązuje strój sportowy, koniecznie zmienne obuwie. 
 sprawy sporne i nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator. 
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże jak również nie   
     ubezpiecza startujących. 

 podanie danych osobowych zawodnika jest warunkiem udziału w turnieju. 
 dane osobowe oraz wizerunek osób biorących udział w turnieju są przetwarzane w 

celu realizacji turnieju. 
 informacje na temat wyników turnieju oraz wizerunek zawodników zostanie podany 

do publicznej wiadomości na stronach internetowych Organizatorów. Administratorem 
danych osobowych zebranych podczas turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi 
Lęborskiej, ul. Lęborska 20, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.  

 
Impreza jest współfinansowana ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego   
w Lęborku i Gminy Nowa Wieś Lęborska. 
 

 

 
 


